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ΡΕΕΕΑΟ Π. 

αμα (οχί αἀορίαά {ου ε]ς οἀ]δίοη 18 ἴ]λαί οἳ ἙῬε]]κοα, 48 το- 
Ῥηϊπίθα αἲ ἴπο Οκ{ονά Ὀπινοιβιῳ 168. Ἠετο απά ἴπενο 

Τ Ἰανο τοπίατθἆ οη «Ἠαηρθς, ἴ]ιο ΤοββοΏ5 {οΥ πΠΙοΙ Τ Ίανο ϱΊνεῃ 
ἵῃ θ80Ἡ ο8δο. ΤΠ6γ ἆο ποῦ ΡτοίθΒς ἴο τοδῦ οη. {1ο απίΠοπὐγ οἳ 
τηβηιβοΠρί5, Ὀπί οἩ ΠΙΥ οΟπΏ γίου οἱ ἐπεῖν αἀνιδαβΙΠίγ, οἳ ΟἨ: 
11ο αι Ποχῖγ οἳ ολους, π]εί]ου εἀ1ίους ΟΥ οοτηπιθη/Βίοῦς. ΤΠ 
οάἥπς αηγ ἄτοεῖς ος Τατ πτ]ζου, {θ ᾳπθβίοη οἱ λα απίᾗο- 
τ(γ οἱ νατίοαβθ τηβηιβοπρίϐ 16 9Π6 ἩΊΙΟΗ ΠΙΑΠΥ. οά1ίοτβ πηπί 
Ίθαγο απαρρτοβ8οµεᾶ. ἜΤἨο βοαπά Παάρτηεπί τοιβῖύο 1Π ΒΙ1ΟἨ 

τηα{{6Υ5 πηωςί Ὀο {ιο τοδα]0 οἱ Ίαήςϱε οχρετίεησοθ απἆ εἰιάγ οἳ 
Οναί Ῥαγῶσυ]ατ ῬγαποὮ οἳ εἀ1ίοτῖαὶ που]. 1Π0 86εΠΙΡ {ο πιο α 
οοπηρ]είε βΏθοΙαΠϐγ, απά οπθ πἩο Ἠ88 πού ὌθεἨ 16, αἰιοι ὮΥ 
ἹποΠπαοη ΟΥ Ῥαγβι1{5, {ο ϱ]νο 16 βροοῖα] αἰίεπίΙοη, οοπ]ά4 πού 
Ίορο ναί ΑΠΥ ποὶρ]ύ βοπ]ά αἰίαο] {ο 1198 ἀθοϊβίοἩΒ, απᾶ Ἰαά 
Ῥοίζθγ (λετείοτο αοπΊθβοθῬ 1Π ἴπθ οοπο]πβΙοηΏ8 ο {Ποςβθ ἨΠο αἴθ 
γουοφη]βεά α5 απΠοτΙίγ οἩη πο Ῥοϊηῦ, ὮὈτί[οτίππαίαΙγ, ἴπ 1ο 

Ῥατσοσ]αχ ο88ο οἱ Απδίοί]ο, {πο β1]οποο ργοβεγνθἆ Ὦγ νε εἀ1ίουΒ 
ο {πο ρτοαύ Ῥοτ]η εάΠάοη,----11θ Ῥαβῖ, 16 86εΠ18 βο]κηοπ]εάρεά, 

οΕ αΏΥ βαΏβεφαοπί οἀ1ήοης,----ᾱ5 {ο {πο τα]πε οῇ {116 πιαπαβοτΙρίΒ 
Ἡοβο ΥαπΙοι5 1θαάΙπβ8 ἴΠ6Υ 1Πβοτί, απά α5 {ο {πο ρτοιπάς οἱ 
0αίγ ῬτοίετεποῬ οἳ υπο τοκάΙηβς {1ι6Υ αἀορί, ΊθανοΒ 18 Ιπ 1ΡΠο- 
ταη08, 80 {47 88 {]αῖγ Ἱαάσπιεπί 18 οοποθιπεά, οἱ γ]ιαῦ απιοιΏύ 

οξ αββιςίαποθ πη]ρηί Ὦο ἀοινθά {οπι πιβηαβοΠρί. ΕῬαί 10 

πγοπ]ά 566Π1, {1οΠ1 61θ οοπουττθηύ {θ8ΠΙΟΏΥ ΟΥ {Ίχοβο πο Ώανο 
(ατηεά Πεῖγ αἰίοπίοῃ. {ο {πο Ροϊσέ οἱ Απιβίοίζίθ, (λπαί ἴ]ο 

ΑπΙοΙΩ{ 15 ποῦ Ίαγσο. ἨἈΝοί {ο ἀἆπε]] οπ {ιο ἁῑοίππα οἱ ΝΙεραΏν 
οἩ {118 Ροϊπί, {ο (θΙπηαἨ ογΗΊο Ψ]ο, ΠΙΟΤΘ {Παπ αΏΥ οἵ]ιαυ οί 

Ώλοβο 1 Ἠανο τιοῦ ψη(Ἡ, πγρθβ {με οχρεάΙ6πογ οἳ α ομτο[α] οο]]α- 
οη οἳ ΜΡΡ., ἆοθβ βο ψΙΘ]Ώ ιο ανοπα] αί, πἼεη αἲ] 19 ἆρπο, 

ο ἰοχί οὗ ῬΒεκ]κοτ τααβί τοπηαίη {116 Ῥαθ15; απἆ Ῥρθηρςε], πΏοβο 

Ἰαροα1β 86ΕΠΙ {ο πιο 1π απδΗίγ 1ο τηοβδί να]ααβ]ς, πού οη]γ 
αοοερίς 18 {εχί, Ῥτί ΤοΠΙΑΤΙΡ, ὑλαί ΑΠΥ ταπιβοπρύ αββ]βίαηοθ 



Ίν 
ΡΕΗΕΕΑΛΟΕ. 

19 οα{έ οῇ {]ιο απεβίοηῃ. “Τ]ο ΟΠΙΥ βοπγοο Ίείι {9 σοη]θοίπτα] ο οἶρπι,”.  Τ]ο 4ΠΠοπ]ῖοβ οϐ (]ο οὔέΜΐσᾳ, βο {γ ῃς ΠΠ6γ ατα άΠΠοι]άος οϐ ιο ἰθχί, πηηδί Ῥο τοπιοᾷ]ο Ὦγ αἰίοπίάνο βίπάἆγ, απά Ὦγ οοη]οσίττο ΤΘίἨΠΡ ΟΠ βιιο] βίπάγ. Βπο] 16 α]! 1 Ίανθ ἴο οἩ αι, απᾶ Ι Ἰαγο γοεῖσ(οᾷ 89 ΠΙΠΟΤ 45 ῬοβαίΡ]ο α]] (επαρίαάοη ἵο αέθγαίῖοη, γγηογο ηοί βΏβο]ι{ο]γ Ιπάἱρεηρη)]ο, Τ]ρ Ετεαίερί ορεηίηρ {ον βι1ο] α]Μογαίῖοη ΒΡΡΘΗΙΒ {ο Ῥο Ῥγοβοηιοή ΡΥ ιο Ριποίιαίοη. Α οατοβ]] ΒΜίθηίΙοη {ο (1ήΑ, η {]ιο Φοἰδίσβ, ες Ίπι οίμευ γγου]κς ο Απβίοί]ο, γγ!]] οῇίοη Είνε {1ο οπο {ο ῃ ἀ1βΠοι]: Ρ8βΡ8β6; απά {Πς ἵς Ροῖπί οἩ γής], Τ ΡΤΕΡΙΠΙΕ, α]] θά [ίογς 319 θᾳπα]1γ {νθο, Τ Ίμανο (Ἠθγείοτο 1ῃ Τ8ΏΥ Ῥαββαρο» αετοί (Ίο δίΟΡΡΙΗΡ, Ὀιέ Τ Ἰαγο 4οηρ «ο ψ]ίλοαί Ιογοβαίηρ (1ο Προ οί Β{ΟΡΑ, ίο βΡραΤΙηρ 5ο οῇ ψηίο] 15, Τ οοηοσἴγο, η Ε16αί ΙΠρτογθ- Ἰηθηί ΙΠ τεοθηί οἠίίοης οῇ ἠ]λθ ο]αβοίος, 

ΠηςθαβοπαΡ]ο ἀϊργθβείοης, νγ](]ι ἴΠο οοηηθχίοη 8 {]ιο ὑλοαρ]ιέ. Άπά ας 1{ 16 {η (]η]ς οοηηεσίοη Ίἔ]αί (1ο δτεπί ἁΠβοπ]ίγ οβιοῃ 165, Τ Ἠανθ, 5ο {αγ ες Τ παβ αὐ]ς, επάθαγοιγοῇ ἴο οἶεαν ΕΥ 8ΏΥ οΏβίαο]θ {ο ές Ῥετοερίοη. 
| Ἴμενο ἰβ οηθ οΏαηρο Ο8 βοπιθ Πηροχίαπορ γγη]ο]. Τ ηαγο η] 1π {1ο ο {ου {γοπ] ΝΠΙοἩ Τ τορτίηε, Τ Ώανο α]ίοτοᾷ (1ο οτάετ οϐ (ιο Ὀοοἷβ, απἆ βάορίεά {1ο ΙΤΗΠΡΕΠΙΘΠί α]τοαᾷγ {απη]]]αν {ο βἰμάρηίς οϐ ἴμο Βοϊείσβ, ας ἔῃαε πβδεά Ὦγ Μ. δι ἨΠαίτο ἵῃ Ἠὶς ϱ4{βοῃ απά (παπε]αίοη. Τι ΒΕΕΠΙ8 ππε]θςς {ο τερεΒί 1Π ἀεία]] {1ο ναγίοιις οτι σα] αγραπιθηίς {ῃ {ανοαχ ο {]]ς οΏβηρο. ΤἨεγ ΤΠΔΥ Ῥθ οαπᾷ βἰαἰοᾷ 1ῃ ίηθ Ῥτείαορ {ο {]ο 

ΥΤΑΠΕΟΠΙΘηί ϱνο. Ἆπι, (Ποαρ] Τ {οο] ΥΕΙΥ βἰοπρ]γ ἴἶαι {ηθ οἨΏαηρο γθδί οἩἨ 5δο]ά ϱᾳτοιπᾷ απ οβογς το] αἀγαπίαρος, 1 π]ρ]Ώί Ἠηγο αζογοῇ ίο πο οἷά οτζςι Ἱαᾷ ίΠετο Ῥεεη πο 



ΡΕΕΕΑ(Ε. Υ 

ο άοπ ἴπ. π]ΙοὮ 1ὲ γαβ οἸαπσοά. Τ]ο οοπγεηίοηοο οἱ απῖ- 
{Γογπηγ οΓ γε[εγεποθ 15 5ΠοἩ αηπ αἰασθοη ἰπαί 1 πηρ]Ώύ Ώαγνο 

ῬδθἩ Ἱπάποεςά {ο βαοτίῃοθ {ο 16. Ῥτπί π]λεη οποθ {1ο οπαπρο 
Ίας Ὦδεη πιαάθ, ἴ]ο οιβο 5 αἰίοιτθ. ῬιαοἨ οοηΥεηΙεηοθ ηο 

Ίοησαν αχΙςίς, απἆ α αΏβδεαπεπίύ οζ1ίογ πουά Ἠανο Η{ί]9 βοταρ]θ 
ἵῃ βε]οοίτςσ ἰΠαῦ πιθίλοά γ]ηΙο]Ὦ 866ΠΙΒ {ο 15 ]αάρπιεηί αΏβο- 

π0ε]γ πο Ῥοεί. 
Απά Τ οαηποί Ῥας {ΠΙη]ς ὑμαί απ αἰὐίεηῆνο ςπἆγ οί {πα 

πγοτ]ς πν]] ]οαᾶ τηοβδύ τεαάςτς {ο αοφπῖεβοῬ 1Π {Πο οτάετ αἀορίεά 
88 τιοβδί 1Π Ἱκεερίηρ πΠῃ ο τοι] οτάει οἱ ἐποαρΏί, Ἠοψεγοι 
πΙΠΟΤ {Πα6γ τηαγ πΙδΗ λαῦ {ο οἷἆ οτάετ Ἰαἆ τοπιαϊπεά αππά18- 
ἰπτρεά οἨη ἴπο ρτοιπἆ ο{ εοηπνεηΙθποθ. ΤΟΥ ο ποθπ α1ΤΠΡΕ- 
πιθηίῦ Ῥτίησςβ. ΙΠπίο οἱο5ο ]αχίαροβΙιάοη πο Ῥοοκ, ΥΙ. απά ΥΠ. 
(Γν. ΥΙ.), πἨοβεο βεραταίοτ 185 οἰεατ]γ ο τοβα]έ οὗ βοπιθ 
αοοϊἰἀοηῖ, απά πΊοςθ το-αγγαπσοπιθπέ 9 αἀνοσαίοᾶ, α5 Τ Ίαν 
εἸβανῃοτο τεπιατ]εἆ, εγεπ Ὦγ ο βἰαπποΠεςί ορροποπίς οἱ {16 
οἸαηρο Ιπ ϱεηετα]. Αραϊη ὮΥ Ῥ]ασῖπςσ ΜΥ. Υ. (ΥΠ. ΥΙΤΤΠΙ.) 
Πππηρά1αίεΙγ αξτοτ ΤΤΤ., ἴ]ιο πθυΥ ογά6Υ τηα]κος Ατιβίο(]ο΄ς ατβίο- 
6ΥΕΟΥ ος 1ά6α] βίαΐθ, (16 βεοοπά ος πο πο οοττθοί {01118 οἳ 
βοτογηππεηί, {ο]]ον ἀΙτοοί]γ οἳ Ἠΐς εααποηί ΟΕ ΤΙΟΠΕΥΟΊἨΥ οἵ 
ελο Βτδί, απά Ῥτουθάο 15 (σεααπεπί οἱ Ῥο]μεία οἱ πο (νά. 
Ἠγπογεας, 1η {11ο εχΙδήπο ατγγαησεπηθηί, ἐΠ15 επητά {οτι 15 ΙΠίΘΥ- 
Ῥοβεἆ Ῥεύπθεη ελο Πτδί απά βεοοπά. Τα5ί1γ, αξίοι επα απα]γβῖς 
οὗ ιο πο βγβί 1άεα] {οΓΠΙ9 Ἠας Ῥ6εη ροπο {Ώγοιρ], Ὦο Ῥτο- 
οθθᾷβ, ὮΥγ α 5εραταίο (εααπεπί ος {Πο εἰαπιοπίς ος ἴμο νά 
Τοπ, {ο ΡΤ6ραΤθ {πο παΥ {ο α ἰγεαίπεπί οἱ ἴορβο εἶεπιθηίς 1π 
οοπαῬΙιπαίΙοηἨ,---ἵπ οίἩεγ νογᾶβ, {οΥ {πο ἰγοαίπιοηί οἱ ναί οητά 

{ουπι. Τ{8 ἀἱβοιββίοἨ 9Υ6Υ, Ἠε ϱο65 (τοαρ]Ώ (ο ρτοβ]επις οοη- 
ηθοίεᾶ γη εχ]βᾶηςσ σουοδγηπιθηίς, ἰ]αίτ {ογηπαίοη απά {αι 
ογραπΙβαοἩ, Ἠθ εἸαβογαίς», ἐ]ναί 15, έΊχε βὐαίΐος ο{ τθε]ς εοοΙείγ. 

Την, 1Π νο αὔβοποῬ οΓ ΑΠΥ {Πθοτγ ος οχρεοίαοη ος εἶαηρο, 
ἴπετο 15 ποίλ!ηρ Ἰεβ {ον Ἠϊπι Ῥαΐέ {ο αθαῦ οἱ {πο ἀἴβεαδος {ο 
πΏ]ο] (λαῦ βοοΙείγ παβ Παβ]6, 105 εἨγοπίαο βίαίο οἱ ἀἱβδβοηδίοη, 

115 αοι{θ ο9Πθ οἳ τοπο]αάοπ. ΤἨ18, 4116 πιοτο ]ορῖοα] ονἆστ, 18 
επ τοεΙγ ραί οαί οἱ εἰσᾗί Ὦγ ἴπο αοἰᾷα] ατταησεπιεηέ, απά Τ {οἱ 
οοην]ηοεά ἐ]αί 1{5 τοβίοταοη. 15 α τοἙ] ραΐπ Ίπ αἰαἀἆγίης {ο 
ποτ. 1 πεεᾷ ποῦ αὖά τποτθ οἩ. ἴΠ]5 ροῖηί, α5 1 Ίανο ἰοιο]οά 
ΟἨ 16 οεοαβΙΟΠΕΙΙΥ 1η ἴπο Ῥοάγ ο{ ο ποτ]ς. 

ΈοἨ ἴἶιθ ρά1ρο868 οἱ οοηνεηίεηί ΠαπάΠηρ οὔ ος οΙση, 
4 



γι 
ΡΠΕΕΑΟΕ, 

Ε88Υ Π]θαης ϱβ Επάῖηρ γν]αί Ἱς (ο σεηογη] Ρυγροτί οϐ θα] 
οἸαρίοτ. Τ Ἰαγο αζάεά α]δο ππαγσῖηα] Ἰοπάίπρς (ο επαΡ]θ {]ιο 

Ὁγ ἴἶιο αἰᾷο ο ειθ ίεχι. Απ ΙΠ ΒΏΥ 4ποίβοηβ βοπι ο8]ργ 
Ψγοτ]κς ο Απβίοί]ο, 1 Ἰαγο ΕΊνεη ϱ άοιΡ]ο Τ6ἴετοπος, {ο ναί 

Τη (ο ὨοΟίθς, γ]οη οβοτίησ (Ταηβ]αίοης οῇ ην οπη, Τ Ἠανρο 
ΠΒΤἷΚ6] {]χοιῃ Ὦγ βἱηρ]ο, γγ]ιοῃ Ῥοττονίηᾳ ίπε γγονᾷς οῇ οίηετα, 
Τ Ἠανο περ άἆοιΏ]ο Ἰηγογίοῇ 6οπηπηας, 

{Ἠθ Ἰνοτῖς, ας πνο]] 35 0ΠΏ6 οἳ ἴ]ο ψογῇς 8Πά οχργοβδίοης. ΤΗ 
Ιαέέ6υ πν]], Τ ἱταδί, Ὄα οππά, 1 βηγ βοπι θοπιρ]είε, γαι αιβῃ. 

ο ο ων Ἡ 



πα ο ο ποπ. σ πν  -- στου 

ΡΕΒΕΕΑΟΒ. νι 

οοπρίαπί, απϊπίεγηΠεης αὐίθηίοη πΠΙολ 16 τεαι]τοά. 1 ναβ 
οοπαρε]]εά Ὦγ οἰτοαπιβίαποθς {ο οοπιρ]είθ ΤΙΥ Ρατ οῇ ἴἶιο γγοτ]ς 
πη]]εύ εηρασθἆ α5 ἰπίου 1η Οκίοτά, απἆ {ο Ίδανο ἵπ σνγεαῦ 
ΙΩΘΑΡΗΤΘ {1ο ατταηρεπιεηί οἱ ο πιθίεγία]5 Τ Ἰαά οο]]οοίεά {ο 
Όνο οΓ γ ΠΠεπάΒ ΥΠΟ 89θ 1Π πο ΜΥ ΤθβροηβΙΡ]6 {οΥ αΠΥ ἀείοοί 
1η {6 πιαίοτία]ϐ {Πεπιβε]νος. 

ΤΈ]ο νοτ]κς Τ ΊἸνανο αβαᾶ 1π ρτορατίηρ {18 ο Ιίοη α19.---- 
1. Ἐάιάοηπς οΕ πια Ὑηοἷθ ο ρατί5 οΓ τί: 

Ῥοΐτι ὙΨἱοίοτήά οπυπιοπίαγὺ πι Αγὶδοίείεπι ἄο ἍΊτα- 
ῬιδίισΦ. Ἐλοτεποθ, 1576. 

Αγὶβίοίε[ῖ Ροϊμϊῖσα. ἈῬομπειάεν. Ἐταη][οτί, 1890. 

᾿Αριστοτέλους Πολιτικῶν τὰ σωζόμενα. ΟΌοταίὶ. Ῥαπρ, 

πδοτ. 
Αγὶρίοίεζίβ ἄε Ροϊϊσά. «διης. ἆεπα. 1824. 
Αγιβίοίείσθ. ἈῬε]κ]οτ. ΈῬεγμη, 188. 
Ροϊυϊφιιο ἆ Αγἰδίοίο. Ῥίέ. Ηπαϊτο. Ῥατίβ, 1937. 

Αγιδίοίοῖἰ «Ῥοϊίσα.  Ἀίαμν. Τιορβῖο, 18630. «(τοε]ς 
απά (46ΤΠΙ8Η. 

Αγὶβἰοίεῖο ἆε ῬΡοϊμιά (ατίιαφἰπἰοπδίωπι.  Ἐ]ασο. 
Ἠταβρ]ανία, 1924. 

Πολιτειῶν τὰ σωζόμενα. ἈΘΙΠΙΑΠΏ, Ἠεϊιάε]ρεις, 1827. 

ΤΙ. Οοπιπιθη{βτΙΘΒ : 

Τ]ιοβορ]ίε ἆεβ ΑγΙβίοίεἰδ. Ἠϊθ6δο. ἨῬετ]ίη, 1842. 

Ώε Αγιβοίεῖι Ιοϊιϊσογιώι {ογίβ. ὙἈΝΙοΚΘ. ΆΒοπη, 
1851. 

Ὀεῦενγ ἅἱο Ροϊυλ] εξ Αγὶδίοίεῖο», Ἱ.. Βρεηρε] 1η ἴἶο 
Αὐιαπάἴωπφεπι ἆεγ 4ἰιαάεπιιε ἄεγ Ἠββοπβο]α/ίεπ πι 
4 ὠπε]ιοπι, ν Ῥαπά 1 ΑΡ. ΆΑΙβδο, ὮΥ {ιο Βαπιθ 
πἸ{6Υ, ζουεγ ἄῑα πε ἄαοπι Ναπιοπ ἆσοδ ΑγιβίοίεῖοΒ 

εγ]ιαζίεπεπ Π]ιϊδε]ιοπι Φο]ιγι[ίοπ. 1841. 

ΤΠ. Ὑοικς Ῥσοατίης οἩἳ Απβίοίος 19 απἆ ΡΙΙΠΟΡΟΡΙΗΥ 
ϱΕΠΟΤΕΙ1Υ : 

Αγὶδίοἰε[ία. ῬΒίαμἩτ. Ἠα]ο, 1839. 

Αγδίοίείοβ τυπιᾶ βεῖπο ασαἀεπιῖβε]ιοπι «οἰίφεποβθεπι τπιᾶ 
πιάσ]ιδίεπ Νασ]ι]οίφογ. Ο. Α. ῬἘταπάϊ. Ῥετ]ίη, 1854. 

Οµάι6Υ ποίΚΒ, Ρουμ ἄαεππιαη απά ἘγεποἩ, 1 Ἰαγο οοηρι]εᾶ, 



ΥΠ ΡΕΕΕΛΔΟΡ. 

Ῥα γη] ναι Πθυιο αἀναπίαρο; απά 1 ΟΗπ]ς 16 πΠΠΘοΘΒΡΗΣΥ {ο 
αάά νοῖτ ἀῑῑεδ. Ὑοτ]κ οἩ {ο βαΏ]θοίβ {ποαίθά 1π {ιο Εοὐέίσβ 

1 ανα αιοἰοᾷ 1π ἴΠο ποίθβ, απἀ πθεά ποί αἀά απγ ἀϊβμποί 
ΤΘΙΘΤΕἨΏΟΘ {ο ἴΠθπα 99. 

Μγ ρτοκίεδύ ορ]Ηραίοηβδ α1θ, 5 π]] Ὦο οἶθας ἴποπι {16 
ηοίθβ, {ο Μη, ατοίθ,, 6ο {αγ α5 {ο ποτ]ς 15 οπθ οἱ Παβίοτιόα] 

ΡΙΗΙΟΒΟΡΗΥ. ΤΠ εδ Ιἄπρ α ποτ], νο] 16 {119 γόβιιπιό οἱ ἄταεκ 
Ῥο]μίῖσοα] οχροτίθησθ, {16 παίατα] 5οµΥ0θ {ο πο {ο ]οο]ς {ος 
αββιβίαηοθ Ίγας {1ο Ῥοςδύ ΗΙ5ίοτγ οἱ ἄτθεσε ΟΠ α Ί41Ρ9 βο8ἱθ. Τη 
ἴλαί πγοι]ά οἱ οοιτβο Ὦο {οιπᾶ, 8ο {αγ ας Παδίοτιοα] ἀοοιπιεηίβ 

ναγγαηίθς, ἴπο Ῥτορος αοοοπιραπΙπιεηέ {ο πο Ιβο]αίεά {αοι 
πηρηοπαἆ ΟΥ α]]αάεά {ο Ὦγ Απγιδίοῦθ. Απά 6 ταηρε οἱ 1θ 
Ἠπβίοτίαη ο ἄτοθσθ αμοιπ]ά πο 6 ΠΕΙΤΟΝΘΥ (λατ (ναί οἱ ελ 
ΡΙΠΙοβοΡ!Ώ6γ πο ἆταιπν 115 ΊθββοΏβ ποῦ ΠΙΘΤΕΙΥ ἔοπι «τεε]κ 
Ῥομίσα] εχρετίοΏος, Ραῦ Ποπ πο Ἠ]δίοτγ απἆ οἰτοππιδίβηοςβ 
ος ἰμθ νατίοτις παίῖοης Ψ]]ο]Ὦ Ἰαᾶ οοτηθ Ίπ οοπίαοί ψιίἩ (τερορ. 
Οµ α]] Πϊβίοτ]σα] Ῥοϊηί5 Τ Ἠανο οαΤεΓΠ]1γ οοηβα]ιϱά Μν. ἀτοίε8 
ουθαί πγουῖς, απά Ίανο το[ειγοᾷ {ο 16 αά ἴἶο Ῥοβί βοπτγος {ΟΥ οί]ανς 
{ο οοηβι]. Απά 1 πεεά Ἠατά]γ αἆά ελαί ποί οἩη ΠΊθ6γ Ἠ]β- 
{οτίοα] Ῥοϊηί5, Ῥα0 οἨ. 1] 4αθβοἩΒ οἱ Ῥο] σα] ΡΗΠΟΡΒΟΡΗΥ, αβ 
νιενεά Ὦγ ἴμο Πρῃί ος ἄταε ἨΙβίοΥΥ, ο γα]πε οὗ Ἠ15 ποτ] ση 
Ἱαγᾶ]γ Ὦο ονθγγαίεᾶ. ΤἨ15 15 ποῦ ἀἰπιιπίςῃεᾶ ἵπ αΏΥ ἆεστεο ὮΥ 
{πο ἀ1ῇετεπορ οἱ νΙενβ πΠΙοὮ αἱ ὤπιος ψ]] Ὦο 86εΏ {ο εχῖςῦ. 
1 οπη ΟΠ]γ αἆά ΤΩΥ τορτεί παί 1 Ἰαγε Όθεη ορ]σεά {ο {οτεσο 
πο αἀναπίασθβ ὙΥΠΙοἩ {πε πεχί Υο]απιοθ οϐ Μν. ἀτοίιες ποτ] 
Ῥτοππϊβθς {ο πο βὐαάαοηπί οἱ Απιδίοίο απἆ οἳ ἄτθε]ς ΡΗΙΙΟΡΟΡΙΗΥ 
ΙΠ σεηεΓα]. 

Οπο οίμεγ αοκποπ]εάσπιεπί 1 Ίαγνο {ο πα]κο, ιαί οἱ ἴἶιο 
αββ]δίαποο 1 Ίαγο τοοεῖνεά οτι ΠΠοπάςδ. Ἐϊοτηο οπθ οΡ {11 ορί- 
ΏΙΟΠΒ οχρτοββεἆ 1Π ΠΥ Ῥατί οἱ {πο ποτ]ς 15 αηΥ οηθ Ῥαέ πηγβο]/{ 
τθβΡοΠΦΒΙΡΙ6. Τ Ἰαγθ πο ΤΕΒΒΟΠ {ο Ιπ]ς ]λαί (11εγ ατα εΠαγεά ὮΥ 
ἴποβο πο Ἠανθ Ἠε]ρεά πιθ. Έοτ ία οαγε Ὀεβίογθά 1π τενῖβ- 
Ίης απά 5ασρο5ί ης ΙΠΙρΤΟΥΕΠΙΘΩί5 1Π ΤΗΥ ποῦες, απά 1η οοιτεείησ 
πο Ῥγουίδ, ΠΙΥ Ῥο5δέ (Παπ ατο ἆπο {ο ἨΜΊ6β5ΤΒ. ἨαΓΠδοη απά 
ἜποτΙεγ, Ἐε]]οις οἳ Ἰλαάλμαπι Όο]εσε, Οχίοτᾶ, απἆ {ον πα 

αγγαησετηθηί αηπάἀ οοττεοοη ΟΕ ιο Τηάεαχ α αἰπϊῖ]ατ αεκηον- 

Ιοάφπιοηί 195 ἆπο {ο Ἠ6βςτα. Ο. απΙΠΙΙ απᾶ Ε:ΠαΡΥ, οἳ ἸΓαά]ιαπι 
0ο1]ερο. Μαηπγ οἴμειβ Ἠανο αββϊβθίοᾷ πηθ, Ὀοίυμ Ππεπάς απά 
Ρραρ115, Ῥαΐ Τ τηαδύ οοηίθηί ΤΙΥΒΕΙΕ γη] α ϱεπετα] αοκηογ]εάς- 



ο “σσ. 
ΡΕΕΕΑΟΒ. ΙΧ 

πηθηῦ. Της 1 οοι]ά που ἆο ἵπ ἴ]ο {0ΥΠΙ6Υ οα56, ᾖοπι ἴ]ο 

αποιπό ο{ Ποιβ]ε απἆ αἰθεπάοη πΏΙο]Ὦ Ίας Ῥεεη ϱΊνεη. 
Μγ οὐ,]εοῦ Ἡτοιρλοαί Ἠαβ ῬεοἨ, α5 {αγ α5 Ῥοββῖρ]ο, ἴο 

{ποϊΠίαίο ἴ]ιο οἰαάγ οἱ ἴπο ποτ]ς 1ἱ86ἱ{ 1η ο οτίσίπα] Ιαηρααρο. 

Ῥαϊ ἵη {Πο Ρτγεβεηί βίαΐο οἱ ορίπῖοη 1Π Ἐπρ]απά οἩἳ εἀιοβίΙοπα] 
ᾳπεβίοης, 1 Ἱορο 1 βΠαΙ] πο Ὦο οοπβιἀετθοά οαῦ οἱ Ῥ]αοῬ 1Ώ 
πηα]ῖησ 8116 αζάϊάοπα] τοπηατ]κ5 οἩ 0115 Ῥοϊπί. Ἠο γιο εζ1ί5 
α νοτ]ς οἱ οἰαρεῖοαὶ απ(α10γ ΤΙΑΥ Ῥο ἰποασλί {ο Ῥο ποτ]ατπρ 

η «πρροτί οἱ λα ἁοπιπαπί {Ἠθοί}, πΏ]οὮ ΊοοΚκ6 οἩ αἲ] τοαβ]]γ 
ἨϊσΏ οἀποκᾶοη α5 Ἠανῖηρ ηΘΟΘΒΡΑΠΙΥ {901 165 Ῥαςῖ5 {πο δίπἆγ οἳ 
ο Ἱαπσπασος ο{ (τεθορ απἆ Ἠοπης, απἆ, 1 βἰ]επί, ΦἱΙ1ΟἨ α οοἩ- 

βἰγιοοη οἳ Ἠ5 Ῥπτροβθ ποι]ά Ὦο {α1Υ, απἆ οηπθ πΠἩΙομ Ἰθ 
οοα]ά Ἠατά]γ οῬ]εοῦ ίο. Ἔπετείοταθ, ἰλοιρῃ Π8ΤΟΘ {]αί ΤΙΥ 
ορϊπΙοη 16 Π]κεΙγ {ο πιθθί ππίΏ πο ΒΥΠΙΡΕίΏΥ, ενθυ Ἰπ απατίθυβ 
Νηθγο [ ομοα]ά πιοδί ψ]δῃ 1, απ αἲ πο τ]ς]ς οϐ α]νίης ρτοαῦ 
οῇΏεηος 1Π οἱἩετΒ, 1 οαπποί οοηβοπί {ο Τ6ΠΙΒΙΠ β1]οηί, αηᾶ 6Υ6Π. 

Ιπ ΏΡθαΓ8Ποθ {ο αἀορί ἴ]ο {Πθοιγ αΏογε ϱΊνειπ. Α{ίοτ α {αἱ 

ἀοαπαΙπίαηοθ πΙΙἩ αἲ] ιο ατραπιθηίΒ ϱεηετα]]γ αἀάποεά 1Π 1ἱ8 
{ανοατ Ἱπ οΥ οαί οῇ Οκίοτά, να(]ι αἲ] ιο πεισ]ῦ ἵπ 1655 καρροτύ 
Ἰοπί Ὦγ πΊΒΏΥ ΥεαΙ5 Ῥαββεά τι ἴθ βἰπάγ οἳ ιο Ἰαησπαρος Ιη 
ᾳπθβοἨ, απά 5 ΠΙΒΠΥ αἰπιοδί 1Π {εασβίης ἴἨοπι, Τ Ἠανε Ῥ6θη 
1εὰ {ο {οΥΠΙ απ ΟΡΙΠΙΟΠ ΘΠΙΤΕΙΥ Ἰοβμ]ο {ο 1ο ῬτοναϊΗπρ 
Ῥτασίίσθ, απά {ο Ἰοο]ς γη] πλοτο (απ ἀῑδίταςί οἩ {ιο αγσαπιοη {8 
οη ψΠἩῖοἩ 16 15 Ῥαδεά. 1 ἆο ποί {6εε] ἀϊβροβαᾶ Ἠετο 6ο ἆο πιπο] 
ΠΠΟΥΘ ἴπαη Ῥτοίθδύ αρα]ηςί {116 {Ἠθοτγ, ἴα στεαί 14οἱ οἱ τἶιο 

οἀποπίθά απ1οΏᾳ ἴΠο Ἱῃροί απά πιάά]ο οἸαββθο. ῬΒτί Τ τπηγ, 
Ῥείογο Ῥαββίπρ {ο ΤΙΥ ΟΝΏ νίον οἳ ἴμο βιΏ]θοί, 6ΧΡτοβΒ ΤΗΥ 
Ἠορο ἴπαί, κο πιαΠΥ οἶμετ οἱ πο Ποᾶοηπς οἨη. ψ]η]ο] {παν 
εχἰβίοηοθ Ἠα5 τεροβδεᾶ, ἴ]β Ῥατί ἴοο απά {οαπάαᾶοη οἱ οι 

ἹπβαίαΠοης 15 ογαπρΗης Ῥεποαί] ἔλεπι, οί νε Ῥτουθβς ΤΊΑΥ 
ο βροαάἆγ, απά ειπε βαὈςΙ(πάοη ο α βοππἆθγ Αγβίοτη α5 ταρῖ αξ 
15 οοηβ]βίεπί νη(Ἡ 115 Ιη{ε]]ρεπί αἀορίοπ. Αἲ ἴἶια σεποτα] ταίο 

οἳ οις πιογοπιεπύ 1η 5ΙοἩ τηαζίοτ, ἴπὶς ταρί1ῦγ υ] Ίιανο 
ποίβῖηρ αἰαΓπΙηρ ΤΠ 16. 

ΤΗ: 15 ποί Ποπι ΑΠΥ Ιπίπηβίο γα]αθ ἴη {ηθβο Ίχησιαρος ΟΥΟΥ 
οἴῃμαοτς ἰπαῦ 1 νοα]ά ππΙδῃ {ο 59ο {λμοαῖτ ταβοπα] βίιάγ α1]] 
6εΠΘΓΑΙΙΥ Ῥηενα!ϊ]. ἙῬπί α5 οββδοηίῖα] Ἠπ]κς 1π {Πο ρτθαί ο]αῖη 
οΕ ὧο Πδίοτ]ισοα] ἰαζΙΠοη οῇ ο Ἱππιαη τασθ, {0Υ ἴμθ ΙΠΕΟΤΠΙΗ- 

Ποη. ιο ποτ νε ἵπ ἴπετη οοπίθίη, Ια5{]1Υ {ο ο Ῥοοίς 



Χ ΕΒΕΕΑΟΕ. 

πΠοτα {ιο ]αδί οοηβοηί ο{ πιαη]ίπᾶά Ῥ]ασθθ 5ο Ἠϊσ]---ί]χεβθ 
ϱτοιηάς 866Π1 {ο πιο πἀεηπαίο νήθ]λοαέ ἨΠανίης ΤθσοΙΥΑΘ {ο ΑΏΥ 
ύπθοτΥ ]ιαῦ 15 15 ΏΘΟΘΒΒΑΥΥ {ο (απ ο πιά Ὦγ να αἰπἆγ ος 
Ἰαηριαρθο, οΥ {ο οπ]Πναίθ θ {βίο ὮΥγ πιοἆεΙβ οί ποτ Ῥοτίεοί 
Ῥοαπίγ Παπ {πο Ιαηριαρεβ οἱ πιοάετη Έπτορθ σοηπίη, 1 
οιηποῦ 596 {16 (γα οἱ εΙίῃεΥ ο οπθ οΥ 1 οίπετ οἱ περ 
ΡοβΙοηΒ. Ίπ Ῥτοροτήοη α5 {ια βοοῖα] βοἶεησςθ, ος πμΙο] 1 
οοποθῖνο {πα Εοϊμίο οἱ Απιςιοίι]θ {ο ο {1ο {οππάκοη απά 
θΠοϊθηί ΤΠΒΒΙΘΥ-ΊγΟΤΊς, 45ΒΙΤΙΘΕ ΤΙΟΤΘ απά ΤΙΟΤΘ 1ΐ{5 ἆπο Ρτοπη]- 
ΏθηΏσθ, απά 6ΧΘΤΟΙΒ6Ρ 1ΐ5 Ιεριβτιαίθ οοπηίτο] ονες α1] εαρογάϊπαίθ 
βίπά16ς, 119 βἰπάεηίς, γη] λθ ΙΠοΤΘΗΒΙΠΡ να]αθ {1εγ αἴίαοἩ {ο 
ἨΙΦίΟΤΥ, π]] ποί πορ]εοί {λοβθ πο Ἰαηριας65, 1Π ἨΠΙΟΗ, {0Υ 8 

Ῥοποά ος ΊοΤΘ ὑλαη α {Ποαδαπά γ6αΤΑ, πιοβδί ο{ {λε ΡΗΠΟΡΟΡΗΥ, 
ἨΗ5{0ΥΥ, απά Ροείσγ οἱ ἴἨε ταος αγο ἀεροβίίεά, που 1 ϱπεἩ α 
νιθυ ΟΕ {επι 101/6Υ {Ίπεπα 1Π ΟΟΠΙΡΕΤΙΡΟΠ ΠΠ {116 οπθ πΥΠπΙοὮ 18 
ΏηΟΥΙ Ῥτοάοπήπαηύ. Το τουιά έπεπι {ογ π]αί {Πεγ οοηίαῖπ οἳ 
Κπογ]οάρφο απά οἳ Ῥθατπίγ, απἆ ἴοπι αη Πβίοτίοα] Ῥοϊπί οἳ 
νιθυνγ, πι] Ὦο αἲ {πο Ιοαξῦ α5 ἀεβιταβ]ο ας {ο τεκά {επι α5 {8 

πΙΘ]ΟΓΙΙΥ Ἠαγο Ἰη(λετίο ἆοηπο,-- απά 1 ἆο Ῥαί ερεακ οἳ ιο 
ΤΒ]ΟΠΙ{Υ,---ᾱ5 βαρρ]γΊης {Ἠθ πηεαἩ5 οἩ ΡΤΙΠΙΑΥΥ ΙπίεΠεσίπα] ᾱἷξ- 
οἴρμτθ, 45 δαβΡΙγΙΏς {1θ ππαίεΓ]α]ς {οτ Τμαη απἆ ἄτθε]ς σοπῃ- 
Ῥοβ]ίὔοη, οἱ, 85 {Πο τηοδί οπάπτῖης τοδι]{έ, α5 ἴμθ βοπτοθς {οτι 

πΥΠΙοἩ {ο ἆται αρί αποίαΏοη, οπηΡοάγίηπς, ΤΠ νινιὰ εκρτεβεῖοπς, 
{ο οχροιίοηοθ οἱ ἆα]γ 146, α ῬΡαχροβδθ ϱεποτα]]γ βαςΠεά Ὦγ 
{Πο Ἰκποπ]εάσο οἱ Ἠοτασθ. Έποπι {ιο ἀπετεπί ροῖηί οἱ νιεν 
Ἠοτθ Ῥτοβοβθά {ἨΠ6γ πι] Ὦο τοµεναά ἔοπι αῖίτ Ῥτεβεηπί Ῥοβί- 
οη, απά {οπι {πο ]οαά οἱ οἵμαπα πΏιοὮ που αἴίασῃθς {ο {ατπι 

η {Πο9 πη]ηάς οἱ πιοδύ ἘΠο]ΙΘΙΗ σεηί]π]εη, 58νθ {Πο οπ]αναίεά 
απά 5ποοθδβ{1] {ονι, 5 {πε Ιηβίγιπηεηίς οὗ γοπίμ{α] (οτίατε, α5 
ἴπο απσταία{α] 5υιάγ οἨ. πΏΙοὮ 4116Υ Ὑνθτο πιιἆθ {ο παβίε (]εῖτ 
6αΥΊΥ Υθ6αΤΒ απάἆ {1ο {881 νΙροιγ οὗ είν {αοπ]ᾳθΒ. ΤΠεΥ {εε] 
απ]γ ναί ἴΠο Ἰκποπ]εᾶσο ἴΠεγ σαϊπεά  οἳ επι γαβ ποτ] 
ποίμῖης {ο {παπι αἲ {πο της, απά Ίχας βἴποῬ επ Πτε]γ ἀἱβαρρεατεᾶ, 
αηπά {Ἠοθγο ΤΘΠΙΒΙΏΒ Π(Ἡ ἴἨθπι ΟΠΙΥ ἴ]θ ΤΘΠΙΕΠΙΡΥΑΠΟΘ οἱ {πο 
4ἱδαστεεαβ]θ Ῥγουθβς ὮΥ πἨ]ο] 10 νγας αοαι]γοά. 

1 νο οοι]ά σεί τιὰ οϐ υπο Ἰαἰ{ εαρεγεάᾷοας τα]ᾳθ.Ἱνθ ΠοΥΥ 
αἰίαοἩ {ο ἴῃΠθ6 οἰαβειοα] ΙαηΏρπαρθς, απἆ ]οο]ς οη {Πθ6πῃ το] 1Π 
Πιο 8απιθ ΗρηΏί α5 πα ἆο οἹ. {1 οπ]άναίεά Ιαησπαρες οἳ πιοάετη 
Ἐατορε, ΤίαΠαἨ, ΕτοποΠ, Ὦραπίβῃ, απά ετπιαη, ἴ16γ ποπ] 



ο ααναποπισικσηκιοραυ κο 

ΡΠΕΕΔΟΒΕ. ΧΙ 

σαΐπ Ὦ} ἴ]ο οχομαηρο. Ἔ]εγ ποτπ]ά ἴπεη Ὦο βἰπάιοἆ πιοτο α5 
Όμοφο Ίαηπσπασθες αγθ βπάϊθᾶ, απᾶά Ῥτοβαβ]γ αἲ α Ιαΐοι ρεποά οἳ 
Πίο, Τί 18 νήςο {ο Ῥγοσθαά {914 (1 θα5ἱ6Υ {ο {1ο Ἱαγάετ, απά ἴθ 
Ἠνίιης Ιαησιασθς 40 θιβΙ6Υ {ΟΥ ΤΙΔΏΥ ΤΘΒΡΟΠΒ {λατ {με ἆθαά. 
Ίε βοπ]ά Ίαγε Ίε5ς οἳ π]αί 19 οα]]εἆ βοπά βοΠο]ατβΗΙρ, οοἩ- 
β1άεγαβΙγ πιογθ ἵπ αἰ] ργοβαΡΙΠίγ ο{ σαο ρΙ]ο]ορῖοα] αὐίαΙηπιθηί. 
Απά νο 5ποπ]ά ραϊΐη ὤπιοθ ἵπ οἳτ οἀποαίοἨ {οΥ πΙΩΏΥ 0ΠρβΒ 
ΏηΟΥΝ περ]θοίαά. Το Ιαησαασεβ {Πεπιβε]νοθ ποι]ά Ῥτοδεπί 
αἰίγαοίΙοιβ {ο0Υ {1ο τθᾶδοη5 αΏοτο ΙπάΙοαίθά, νη]ο]Ὦ πγοπ]ά Ῥο 

αρργοοϊαβ]ο Ὦγ ο πιαίατος τηϊπά οἱ ἴπο βπάθηί, απά αγ 
ΥΟΙΙΥ απαρρτεοίαβ]θο Ὦ} πα τια]οπίγ οἳ Ὦογβ. Απά {ο {πΠθβο 
ἰμαῖγ Ἱοριπιαίο αἰίταοᾶοηΒ 1 οποα]ά ὑηπ]ς 1 Ῥούίαυ {ο Ίεαυο 

ἴΏθιη. ΤΠ 1685 ρεπετα]]γ οἰαάϊεά αἱ Πτδί, 15 γγοι]ά Ὦο απ ον] 
οοπαρεηβαίἰεἆ ὮΥ {ο πιογθ Ιπίε]Ηρεπί απ νη]]ης οαταοίοτ ος 
ἴπο βιιάγ αοἰπα]]γ ρίνεη. Απά α5 δοαπἆοτ οἀπονάοπα] γΙου8 
ρταάα]]γ Ῥτενα!], ἴαί πἨΙοἩ Μ. Οοπιίθ βε]θοί5 α5 {1ο οΊαγας- 

{εγιδίο οἳ {Πο Ιπίε]]εοίιαί πηονεππεπύ ος {Π15 οοη{ατγ, ἴ]ιο ϱτο- 
να]εηοθ οὗ {1ο ΠἨβιοτῖοα] ροϊπί οἱ ν16υ;, πΙ]] πιο γ αηγ ἴδη- 
ἆ6ΠοΥ {ο {ο ππάαο περ]εοί οἳ ἄτθεκ απά Τατ, ὮΥ αβδεγάηρς 
{οΥ ἴπετα ε]αῖν ]αξί Ἠϊβίοτίσα] οἸαίπς {ο αὐίεηίῖοη απἆ τορροοῦ. 
Ίλετο 16 {πεη ροββίρ]θ, Τ β]οπ]ά Ὃο πο Ια5ῦ ἰο πΙΒΗ ο Κπου- 
Ἰεάρο ο βαο] ποτ]κς α5 ἴπο ΛΡοϊϊιο Ἠπιϊιοά (ο ὑπαί ραϊπεά 

ΠΟΠ 8 (αηβ]αοη. Τ]ῆο ρτοαί ΡΙΙΙΟΒΟΡΗΘΙΡ, ἴπο ρτοαί Πβίο- 
τΙΒΏΒ, {ιο ρτοαί Ῥοείς, εποα]ά αἲ] ο οεἰαάεά ἵπ αῖν οτ1ρίηα] 

Ίαηρπαρε, (Πποιρ], ας 16 Ἠας5 ῬθδεἨ υε]] τεπιατ]κεᾶ, {1119 16 απῑίθ 
οββοπ/ία] {οτ ἴ]ο Ῥοείβ, πού 5ο {ΟΥ ἴμθ πο {0ΤΠΙ6Υ 0189868. 

Ἠαπάκωογί], Λου. 2, 1855. 
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οΗΠΟΝΟΙΟαΙΟΑΙ, ΤΑΡΙ/Η.. 

ἙῬιτοῃ οἱ Ατὶβζοῦ]ο, 

Τιοποίτα. Ῥοτίοᾶ οἳ ΤΏοβραπ αβοοπἆεπογ. 

Ατρζοῦ]ο νὶβιζς Αἴ]απβ, ο. 17. ἜΤπϊδ βαπιο γοαυς Ε]αΐο 

Ίοαναος Αίποπς {ον γτασιβο. 

Μαπίϊηοα. 

Λοοθβεῖοη οἳ ΡΙΙΗΡ. 

Ῥοσϊηπίπο οἳ Ῥμοσίαῃ τας, 

ΏοαίἩ οἱ Ώίοῃ., | 

γ]Φῖυ οἳ Ατὶκιοῦο {ο ἨἩἨσοτπιίας, γταπί οἳ Αίαγποαβ απά 

ΛββΙ8. 

Ἐπά οἱ Ῥ]ουίατ γναγ. 

Οπ ιο ἆθαδι οἳ Ἡοιπιῖαβ Ατὶριού]ο ἰα]κορ τοίασα ἵπ ΜΙέγ- 

Ίεηο. 

Λοοερῖς Ἱπν]ζαθίοη {τοπ ΡΗΙΠΡ οἳ Μαοοάοπ Το ἴα]ο οἶιατσο 

οί ΑΙεχαπάοτ, πει {τίοεη γοαι5 οἷά. Τ1Ἠ1β οἶαισο οἨ 

Πατά]γ Ἠαγνο Ἰαβῦεά πιοτο ἴΠαη {οαγ 688. 

0Ἠιατοποα. 

Ώοαῦ] οἳ ῬΠΠΡ. 

Ατίκιοῦ]ος αβθοοπᾶ υἱβῦ {ο Αἴλοπ Αἰοεχαπάοις βτοῦ 

οαπιραΐση ἵπ Αρβῖα, 

Ατρε]α. 

Ώοαῦ]ι οἱ Α]εχαπάσγ, 

Ατβιοῦιο ἆῑοδ αἲ ΟΠα]αῖ. ἸὨεπιοβίμοεπος απἀἆ ἨἩγροτίάθρ 

ἀῑοά {ια 684Π16 Υθ8αΓ. 



ί ον ιν, 
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ΙΝΤπΠΟΡΌΟΟΤΙΟΝ. 

Ἱ Ἔ ποπ] Ῥο α Ὑαβδἰθ οξ «πιο {ο Ῥτοβς α {ο οϐ Απὶδίοί]ο {ο 
68οἩΏ 5ορατγαίε ἰγεοαί]5ο α5 1ΐ 15 ραρΗδῃθά. ἘΈοἵ 6 ΡάΥΡοΒεΒ 

ος 15 Ιπίγοάπσοῖοπ ποίλΙπς ΠΊΟΤΘ 15 πεθάεά απ α Ῥγιοί Τοίθ- 

6πσθ {ο {16 {που οξ ΠΙ5 Ἠ{6, Βο {8 88 {116Υ ΠΙΒΥ 86ΥΥ9 {ο 6ΟΠΥΘΥ 
8η Ἰάθα ο ἴπο ταηρο οἳ 5 Ῥομάσα] οχρείοποθ. ΤἨηαῦα 19 πο 
0668ΒΙΟΠ {ο ἆο τηογε {Παη τοσα] ἴ]ια {αοί5 οἱ: Π15 ὈΙγί1 αἲ δίαρΊΤα, 
απά {Πα Ῥοβϊάοτ οἱ Ἠ]5 {αΐμποτ α5 ΡΗγβίοίαη αἱ ἴπο οοατί οἳ 

Μαοθάοη ππάετ Απιγηίαξ; Ἠ15 οατ]γ νΙδί {ο ΑίΠαπ5 αἲ Πο αρθ 
οἳ βουοπίθεη; Ἰ15 ΒίαΥ ίμετο οἳ πεατ]γ ὑποπίγ γθ6αΓ5; Τ18 τερῖ- 
ἆεπος νι ἨἩοτπι]αβ αἲ ΑίαγηθΙδ, οἨ {6 οοαξί οἱ Αδβία ΝΠΙΠΟΤ; 

115 αθοοπά γεβιάεποθ οΕ αποογίαῖπ Ἱεησίῃ ἵη Μαοθάοπῖα α5 (6 
ἰπίοτ οἳ ΑΙοχαπάον; Ἠ15 τουατη {ο ΑίΠ6ΠΡ, απἆ Π1β βοοοπἆ τοβῖ- 

ἀθποῬ (Πετθ οἱ πε]νο γθατΒ αἱ {ο Ἰθαξί; Ια541γ, 115 τογοπιθη, 
α Η{0]ο Ῥοίοτο 5 ἀἆσαί], {ο ΟΠα]οῖδ 1η Ἐαθσωα. ΤῆῖΒ 15 α δι{- 

Πο]εηπί ποίοο οἳ 15 ΠΗ{ο {ον απ Ἱπίποάποίοπ {ο ἴπο Ρο[ϊςφ. 
΄Ῥου ή γη]! οπαΡ]ο τ15 {ο αρρτοσϊαΐο ἴμο ορρογιπή(ίθς Ίο οη- 
1ογαᾶ, αὖ α Υεγ ενεπί{α] Ροτῖοᾶ 1π νο ΠΙδίοτγ οἱ ἄτθεοσε απἆ ος 
πο ποτ]ᾷ, οἳ ννΙγίης Ἠϊ5 τῖοἩ Κπον]οᾶσο οῇ 6 Ῥαδί 1Η5ίοΥΥ 
οἳ Π15 οοιπ/τγ, απἆ (1ο αούαα] σοπά1άοη οἱ 165 ο γίηρ βίαίο», 
Ὦγ Τή9 οχρετίοποθ οἳ {λαίγ Ρτοβοηύ οἰγοΙπΙδίαΠ6θΡ, απά 15 6ο1- 
ἰ8οῦ πΠ(Ὦ εθ Βίαΐί68 ΏΘΒΥΕΥ {με οδΠ/1ο. 

Τε οαπποί ἀοαρί Ῥαί ναί, νι Ἠ15 χθοη οΏβοτναίίοη, θ 

ποιυ]ά αὐίοπά σ1οβεΙγ {ο ιο οοπγβθ οἳ ροΠείσαΙ ενοηί5. Απά ἵπ 
οπ6 τεβροοῦ Ἠθ παβ ΥοτΥ {ανοιταβΙγ Ρ]ασεά. ἩἨο Ἠαά αἲ] 1ἶιο 

αἀναπίασο» οῇ α βρεσίαίοτ; Ἰ6 οοσ]ᾶ ποί πηκ ἀῑτοσί]γ ἵη Ρολ- 
:.οα] Ἠ{9, 6υ6η Ἠαά Ίο π]θηθά {ο ἆο βο. Ῥίασῖγτα, 6Υθοη Ῥείοτο 18 
ἀθβίγιοίῖοτ, οβετοά Τήπι πο ορρογίαπΙ{1θΒ, απά αἲ Αίοη8 Ίο 

Να5 α βαησθγ. ἩἨο οου]ά (επ, Να 6 ρτθαίθΥ οΟΠΙΡΟΔΙΤΟ, 
πια]κο ἴ]ο ογοηίς Ίιο γἰηθβεοά 11ο ϱαΏ]οοί οἱ 5 ΡΗΙ]οφορῃίσα] 
οοπίεπιρ]αΊοη. Απά 1 πιαγ Ὦο πδοβι] Υ6Υγ βΠογίΙγ {ο τάτ 
ΌτοαβΏ Ἴιοβθο οτεπί5, απά τοπαϊπᾳ οιβε]γος οἱ {ια «παπρος 11ο 
ηαά 5εεῃ. 
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ΧΥΙ ΙΝΤΠΟΡΠΟΤΙΟΝ. 

Ἠ18 οαγ]]ορί τοοο]θοίίοηπς ποτ]ά Ῥο σοπηθοίεά ψ]δι ΜΤασο- 
ἀοπίαη ΑΥΤΑ. Ἠο οοι]ά ]οο]ς Ῥαο]ς οἩ ο γθακηεΒΒ οἳ Τασε- 
ἆοπ απ 115 Ρο] σα] 1ΠβΙσπΙβοαησθ 1Π το]αίοη {ο "Πιο ]εαάῖπρ 
(τοαε]ς Βἰαΐ65. ΤΟΥ αἱ Όλο οουτί ο{ Απιγηίαβ πο Ἰορεβ σοπ]ἀ 

Ἠαγνο ῬοδεἨ οπ{θτία]πεᾶ οῇ ὧλο 5αΏβοαπεηί ταρῖά τῖδε οἱ ελαί Ἰάπς- 
ἆοπῃ {ο ϱτθΒίΠΘΒΒ. ΑτιβδίοίΙθ γαβ οἱά οποιρΏ {ο ΤΘ6ΠΙΕΠΙΡΕΥ ὧιθ 
ομαησο Ιπίγοάποσά Ιπίο ἄτοοῖς ΡοΗάοβ Ὦγ ια Ῥτοα]ς αρ οἱ ιο 
Ὡρατίαη ΒΙΡΤΕΠΙΒΟΥ 1Π οοΏβΘ(ΊεηΠοθ οἳ {πο ἀείεαί αἱ 1,εποίτα, 
Ἠο παβ αἱ ΑίΠεπθ ἁπήπρ ἴπο οἱοβίπσ Ῥοτιοά οὗ ιο β]οτί 
ΒΙΡΤΕΠΙΔΟΥ οἱ ΤΠεΡ6β, απἆ οπι {αῦ οθηίχο ο πηίηεββεά 61ιθ 
βάση οο1]αρβο οἱ Έπεραη ῬοποΓ οἨ {πο ἀεαίῃ οἳ ΕραπΙποη- 
ἆαβ. Τη {ο ρεηοἆ οἱ 116 θατ]γ πιαη]οοά απ Πρεπίησ ]πάς- 
πηθηῦ ηο οοι]ά παίοὮ {οπι ΑίΠεΠ5 ἴ]θ αΠαΤΟΙΥ ο{ ἄτοεσθ, ΥΊιεη. 

ηο Βίαΐθ 5εεπιεαἆ α)Ώ1θ {ο πα απ οβοτί α[ίθτ επΙΡΙΤε, οἵ ο ετ α 
τα]]γίηςσ Ροϊηί {ο Ἠου ἀἱδροτδεά επετρῖθ». Απά-ἀἁατίης {πο 5απ1θ 
Ῥοποά Ίο οοτ]ά αἱδο πγαϊοΏ ἴλο οοπιπιοποσπιεηί ος ΡΗΙΗΡ5 τείρη, 
Ἡ]5 γιοίοτ]οαβ αββοτήοὮη οἱ Ἠ15 Ῥοβδίᾶοη α5 πρ ο{ Μαοεάοη 
ασαἷηδί Πναίς αἱ Ώοπιθ απά {οτεῖση 6ΠΘΤΙΙΕ5, Π15 στοπγύ]ῃ αὖ πο 
ΕΧΡ6ΠΦΟ οἱ ἴπο παϊρηροατης οοαηίτΙθΒ, ψλπείπετ Ῥατρατιαη 
Π106δ ος ἄτοεκ οοἱοηπίθ. Απά Ατιδίοί]ο, αξ ὨΏοπιοδίπεηθβ, 

τηαθί Ἠανο Ώθεη ο] απ/ατο γ]ιαί {ο τοβα]ί οἱ βιοὮ Ῥτοστοβς 
τηιδί Ῥθ. Αί ἴμο οοατί ο{ Ἠσοτπηῖας, νγ]]ϱί {απηϊΠατ]βίης Ἠαπι- 
ϱο]/ πηἰ(]ι ἐἶιο που’ αβροοί οἳ τοεῖς Η{9 νι]ῖο]ι ἴπε οοαςἰ οί Αβία 
Μαπου ποι]ά Ῥτοβοπί {ο Ἠϊπι, απά γ]η]ςί σαϊηῖηςσ α 1ΠΟΤΘ Ἱπίῖ- 
πηαῦθ αοφπα]ηίαηοθ νη(Ἡ {ο Ῥοπετ οί Ῥεγδια 1π {λαί ψεβίγη 
Ῥοτάοτ οἳ Ί6ι ετηρΙτθ, Ὦο πιοα]ά Ἠθαν οἱ ἴμο αἰτιᾷο τπαζθ ὮΥ 
ῬΗΙΠΡ, πἨΙο]ι παβ ππατ]κεᾷ ὮΥ πο ἀεδίτασβοη οἱ Ἠΐ5 οὗ Ῥτ{]ι- 
Ῥ]αο6, 1Π 6ΟΠΊΠΊΟἨ νηὮ ἴπο ἸΙπάτεά {ουπηβ 1π 1ΐ5 παϊσηῬοττῃοοςϐ, 

απά Ὦγ πο εαΏβοαιθηί 1Π{ΘΓί6Τ6ΠΟΘ ΟΕ ἰ]αί πΙοπατοἩ ἵπ ἴἶο 
αῇαΙτς ο{ Τ]οβδαΙΥ απἆ ποτίποτη (γθθοθ,. ὮΏτίνεη {οπι Αδία Ὦγ 
α τογο]αᾶοἨ, πη]ο] Παβίταίεά Ἠ15 (Πδοτγ ο {Πο α]οτί ἀπγταίοτ 
ο (ψταηΏΠΙΘ6Β, 6Υ6Ώ 1η ροοἆ Ἠαπάς, Ατὶβδίοῦθ 866Ι18 {ο ανα 

τοπηα]ηεᾷ αἲ Μ1ίγ]επο, 111 λετε τεασλεά Ἠϊπι απ Ἱην]α ο {οπη 
ΡΗΙΠΡ {ο ππἀετία]κο πο οἁποαᾶοη οἳ Αοχαπάον, Τέ 15 πποςγ- 
ἐαΐπ Ώου 1οης [Πί5 οοηποχίοη ]αδίοᾶ, Ῥαέ ρτοῦαῬ]γ αΌοιί ἔοατ 
γθα"Β. 1Τέ β6επι5 οἶοατ {λαί 1{ πας ανα οπζεἆ 8οπηθ οοηβιάετ- 
αΏ]ο «πιο Ῥοίοτο πο παν Ὑυ]ΙοὮ σα ἀεοιᾶσα αἱ ΟΠ6γοπεα. 

Ῥιίήης αβ]ἆο α]] τοίετεηοθ {ο με οβεοί5 ο{ βοἩ α οοηηεχΙΟΠ 
οἨ Αἰθχαπάστ, 16 Ίγα5 οΠ06 ΥΙΙΟΗ Ρανο Απβίοίθ Α πιοδί 6ΟΠΙ- 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. ΧγΥΙ1 

πηθηαῖτπσ νίθιν οἱ {16 αοίπα] Ῥο]σοβ οΓ {Πο ἆαγ. Ὠο παςδ αραἴῃ 
ὖ {Πο νευγ οεηίγο οὗ Ρο] σα] Ῥοπατ, ΝΠΙοΏ Ὠαά Ππα]]γ αα]θιοά 
ἄπτεεορ Ῥτορει. Ἑιπηρ {πο να νπ(Ἡ Αίλαπ5, Ατὶδίοί]ο ΤΙΒΥ 
Ἠανο (Ποισηί 16 απηδαίο {ο τοίατη {Ἠετο, απά Ἡθ τΙαγ Ίαγο 
τορ]άοἆ αἲ Ἠ15 πανο Ῥ]αοο, πἩΙο] Ὠαά Ὄδεη τεριί Ὦγ ΕΙΡ 
αἱ Ἠ]ς ΙΠ{ογοθββίοη, απά πο] 19 βαἷἆ {ο Ἠαγο τοοθῖνθᾶ α οοηβίῖ- 

υποη αἱ Π15 Ἠαπάδ. Αἲ αηγ ταίο 16 15 Ῥτοβαβ]ο ἰλαί ηε ἅῑά πού 
τείπτη {ο Αίεης 111 ΑΙεχαπάςετ Ταά οδαΡΗςῃοά Ἠ15 6αΡΤΘΠΙΒΟΥ 
ογε «τθεσθ, αηΏἆ 5ο Παά τεπιογθά ΑΠΥ ἆάπφβαι {ο πὙΠΙο απ 1Π{Ι- 
ΤΊΒΟΥ 516Ἠ α5 Ἠ15 νπ(Ἡ ο τογα] {απ11Υ οἱ Μαοθάοτ πηῖσλύ Ίανο 
εχροβεά Ἠϊπι αἱ ΑίΠοηΡ. Ἐττίηρ ἴΠο οχροά1Ιοη 1ΠίΟ Αβία, απ 
Όιο Π{εαπηθ οἳ Αἰοχαπάστ, ΑπιδίοίΙο τοπιαϊπεά αὐἲ Αίῃοης5 ἰθασ]- 

1ης Ἠ18 ΏΊΙΠΙΘΤΟΙΙΑ 41βοΙΡΙ65, πιαίπτῖης 15 ῬΠΙ]οβορβ]οα| γίθννα, 

απά ρταάπα]1γ νοτ]κῖτπσ οι ἴθ οπογο]ορεά]ο 8γ5ύ6ΠΙ ψγΏῖο] γα 
ἴμο οὐ]εοί οἱ Ἠϊ5 οοπιρτομεηβίνο Ἰηθε]]οου. Ίπαη {πο ΚΙποΒ 

ἀεαί] πιαζο 16 απηδαία {0Υ ἨΙΠῃ {ο οοππαθ {]6γο, Ὦθ τοπιονθᾶ {ο 

ΟἸα]οΙΒ, οκτΤγΙης νι Ἠτη, αρραγεπ/{1γ, {Πο βθεἆβ οΕ{1ιο ἆ1βοαβο 
ΝΠΙοἨ ΒΗΠοτ{]γ αἴἴογ Ῥτουοαά {αία]. ο ἀῑεά αἲ {19 αρο οἱ βἰκίγ- 
ορ. | 

Αΐἴοτ 5 Ὠπιοί τοἰτοβρεοί οἱ Απδίοί]ο5 Ιΐ6, απἆ οἩ ἴιο 
ονεηί5 Ίο νηίποββεά, Ι Ῥτοσθεά {ο οοπβΙἆετ Ἠ15 Ῥοβᾶσα] βγείοπι 
ΠΟΤΑ 8, ΠΙΟΤΘ ϱεηοτα] Ῥοϊπί ο[νίθον. Απά ο Ητδί απθβίοη ὑμαί. 
Ῥτοβεηίς 1{868Ι{ 1Α----λΠαί γγας {Πο δίατήπρ Ῥοϊπί ηθ ο,οβο  ΟἨ 
παῦ Ῥαβῖ5 αἷά Το ταρί Ἠ15 αγβίεπι ὁ Το 5 πο αΏβπγογ 18, 1 
ἠη]ς, οἶεαν. Ἠο τοβἰοᾷ οη πο ὢ ῥγιονί στοαπᾶ, Ὀαῦ οἩ. {θ 
οχῬροτίεποθ ο{ {Πο Ῥραδι. Απά {156 ΑΠΡΥΘΥ παίτα]Ι]γ βασσεβίβ 
ἴπε πεχύ απεβδᾶοη: Ἰλ/Παί παβδ {πο οχαοί να]αο Ὦο αἰίασμεά {ο 
ἴπαῦ οχροετίεποθ «8 {1ο Ῥαδῖς {ογ Πιίατο Ῥο[ᾶσα] αοᾶοη. Τ]ο 
ΔΏΦΊΥΟΥ 1Π {16 9859 αἶ5ο αἀπι]ί οἳ Πίο ἀοαρυ. Τί παγ Ῥο ἆπί- 
Ποι]ύ ἰο 8αΥ π]αί ποτο 15 ΥΙθν’5 Ιπ {16 ΙππιοάΙαίθ οἱ ἀῑδίαπί 

Ραΐπτο, Ῥαή {ο {Πο Ῥαδί πε ο8Ώ ΑῬθαίς οοπΠἀεηίΙ]γ. ὨἨο οβους 
ηο ἀεβπ]ίο δβπιαίο οὗ {πο Ἱεηρίῃ οἱ ἄπιο ἁπτιηρ πΥη]οῇ {ο τασθ 
Ἠαά οχ]είεά απά Ἰιαά Ώδεῃ σαίΠετῖησ οχῃογίεποθ, Επί Το ]οο]κβ 
Ῥαε]ς οη {ο Ῥετιοᾶ Ῥαβί α5 α Ίοης 9Π06 (τῷ πολλῳ χρόνῳ, πολ- 
λοῖς ἔτεσιν), ἀατῖπρ νγηΙο]ι οοπρίαηί ἀἱδοονετίες Ἰαά Ώσοη πια(θ. 
Το Ῥοττου Η15 οπη Ἰαησπασθ: Τ1Π1θ Ἰιαἆ Ώεεη α ἆ1βοογοτοί 1Π 
Ώιαδε τηα/{ετ5, οἨ Παά τεπάθτεά σοοά Πε]ρ 1Π 6 Ῥτουςβς οἱ ἆἱς- 
οογεΊηρ. ο ναί Ἠῖ5 οοηδίγασοἨ, 11ο ἐαί οξ ἨΒαοοἨ, πγοα]ἀ 
ρε ρατίιβ ἰοπιρογίβ, ἴπο Ῥιτῶι οἳ πιο, ἸΛΠαῦ (πεη Ἰιαά πιο 



χΧν 11] τΝπταοΡὐότΙοΝ. 

αοσπτηπ]α(θᾶ 1Π 11ο «Πάρο οἳ πιαίοτία]ς {οΥ {1ο ροµσα] ΡΊΗ19βο- 
Ῥ]θυ {ο 18ο 1π 15 πογ]κ ο{ πιοάΗγίηρ ιο οχΙβάπρ οΥ οοηβίγαοί- 
ἵπρ ἴ]ο 146α] βἰπίοῦ Απδίοί]ο {ομπά τοπάγ {ο 115 Ἠαπάβ ια 
1άθα οξ Ῥτγορογίγ, ού] απΙπια{θ απά Ππαπαπηαίο, ει 1ά6α οἳ 1ιθ 
{απη!]γ απά (ο 1άθ6α οῇ (ιο βίαίθ. Απά 19 Ἰαβέ, 11ο βίαΐο, γγαβ 
ποί {1ο βοοῖα] οιραπ]βαίίοη οἱ Βσγραη οΥ Ῥαγβατίαη οΧΡΟΓΙ- 
οπσο, Ὀταί ἴηθ οοπΙΡΙΕΣ, τοβπες 1άθα, υ]οἩ Ἠαά Ῥεεῃ εἰαροταίεά 
ἵη (τεθοθ, απᾶ {οαπά 1655 πιοβί οοπαρ]είθ ΕΧΡΤΘΒΒΙΟΠ 11 ΑίΠΕΠΒ. 

Οπ (αρ (ητος Ιάθας, {16 ΙπΠεγίαποθ οὗ {11ο ραβδί, Ατὶβίοί]ο 

ία]κος Π15 βίαπἀ, απά ονΙιάἀεηΙγ (Ιπ]κς επεπα αἀθεαταίθ, νε ῬΥο- 
Ῥοι]γ ἀενε]ορεά απά πιοάιβεᾶ. Ἰτοαί απγ Ῥηπάπερ {ο 
οχ]ρίησ ον1]5, ἹΠθί]οΥ {Π6γ 41086 Ποπ {Πο πηῖβαδε οἳ Ῥαά 
ατγαησαπιθη{ οΓ Ρτοροτίγ; οἩἳ, 58οοΏά]γ, {ποια {πο 1βο]α τρ {εη- 

ἀθποίθες υΠΙοἩ Ἰατ]κοά Ίπ (ο ἸἹπβΙιΠοη οἱ λε {απΙγ; οἨ, 
]αβί]γ, {ποπα {ο οοπβίαπί ἀἱββεηβίοπϐ π/ΠΙοἩ 5θεπιεά αἰπιορί 
Ἱπ]οθγθηί 1Ώ {με αρα] βίαΐ65, ηο 511, νη(Ἡ {πο πιαβίετ Ἱαπάσταεηί 
πγἩΙοὮ 1 Ἠ1πῃ Ίπά8 ηοΥοΥ δαΠετεά {ο τε]αχ 1ΐ5 νΙσ]]αποθ, 5ἴεαάτ]γ 
το[αςοᾷ {ο 1εύ 5αοΏ εσΙ]β οΥΕΤΡΟΠΕΥ Ἠϊπι, οἨ Ιεαᾶ Ἠϊτα, 5 ἴ1εγ 

Ἰαά Ἰοά 5 πιαδίου, Ῥ]αΐο, ἴο απ Ιηπβαιγεοοᾶοη αραϊηςί {1ο 

6χροεΠεποῬ οἱ {1ο Ῥραδί. Ἠ]σλί οἀποαίοηῃ αποπ]ά {οτπι τιρῃί 
Ἠαβιίς, αηά {1ο ΑΠαΥ οΓ {Ἠοβο ΠαΡ1ί5 εΏοπ]ά Ῥο τινείεά Ὦγ τίσῃί 
βοοῖα] ΙπβάπΠοηΡδ. Απάᾶ {πο τοβα]ί οἱ πο εἀιπσοαᾶοτ, Παδτίς, 

απ ΙπβΙ(ποηΒ βμοπ]ά ο αί ο βεΙβῃ πξδο οἳ Ῥτορετίγ 
εἸοιι]ά Ὦε οοτγεοίθᾶ, Ῥα0 ἐ]ιαί Ρτορετίγ ϱΠοι]ά ποί Ῥο ἐμτεαίεπες; 
Οιαί πιο οἵασζεη θλοι]ά Ίθαγη (λαί Ἠο οοα]ά ποῖ 15ο]αίε Ἠϊταβε]/{ 
ο) Ἠ18 {απῇ]γ, ἴΠαί Ὦο γαδ α ΠΙΘΠΙΡΕΥ ο α Ῥοάγ, Ῥαί ια Ἰθ 
εποα]ά Ἱεερ Ἠ1δ {111 ἸπάινιάπαΠίγ. Απά 1 πο ΠπεππαΠΏος 
οΓ Ργοροετίγ πετο βο[τεπεά Ὦγ {115 πποτα] τοπιθἆγ, απᾶ {πο Ἱία- 
οη. οοηβεα παπί {Πο6γθοῃ α5διασεά; 1 {πε εβοτίς οΕ {με οἱ πσεπς 
π6γθ αἱ] πιαάς, α5 {πο τεδα]έ ο α τιρΏί οοπνυΙοΙοη, {ο οοΏηγενρε 
{οπατάβ {Πο Ῥτοπιοῦοη. οἱ ἴπθ οοπππιοη ροοᾷ, πετ {πο εητά 
οἶαςς οῇ ον1]5, {Ί1ο5ο οἱ οοηβίαπύ ἀἱβδεεπδίοη, πγοπ]ά ἄϊβαρρεατ, 
α5 Ῥεϊησ οββδεη/Ια]]γ (ο ε[εοί ο8 ελα οἴμεν πο οἱαββ68. 

Τπο οχ]εάηπο 1άθαβδ, ἴπεη, ἴλο αοἰπα] πιαίετία]ς, 5οεπιεά 

αἀθαπαίο ἴο Απιβίοίθ. ΎΤηενο 15 πο ασ οἳ Πῖ5 ]οο]άπς 
{ογπατά {ο αηγ Ἱπιροτίαπί οπαηςα, {ο ἴ]π Ἱπαοάποίοη οἱ αΠΥ 
πηπάε]γ ἀπεγεπί εἰεπιοηίς ΙΠπίο ἴΠο Ῥομᾶσα] Ῥτοβ]επι.  Τ]ο 
ἀεβπ]Ιίθ Ῥο]ογ {ο Ῥο αἀορίεά 1π ο Ἱπππιεάϊταίο Βιίατε οαηπού 
Ῥε σαίμεγεά {οτι Ἠί6 ον ποτά. Ἰλπ]εί {11 οἳ αΠαβίοης {ο 
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ΤήβίουΥ, Ίο 15 νου ἰ]οπί οἩ ἴ]ο Ῥτοβοπί απά νο Ππίατο. Τ]ή8 
α]οποο πας έλα παίατα] τοβι]έ οἱ Ἠϊ8 Ῥοβίμοη. ΤΠ ποπ] ποῦ 
Ῥο τπηγθββοπαβ]θ {ο οοπ]θοίατο (λλαί 19 ]οο]κοᾷ {ο ἴἶνο ροασθί{α] 

οιραπΙβαάοη οῇ {ιο 5ονογα] ἄτοεῖς εἰαίες {π {Ἰοπηβο]νος, απά 1Π 
ἐ]οίν πισίπα] το]αίοηβ απἀςγ {πο- εΠε]ίοτίης Ῥτοβιάθπογ οἱ 
Μαοοᾶοπ. Αἲ α Ἰαΐου Ῥοτίοᾶ Ῥο]γβίαβ αοοορίοά {Ἠ15 οοπάΙάοη 
{οΥ Ἠϊ5 οοιΠίγγ, αππάςΥ ἴο ΒΙΡΥΘΙΙΑΟΥ οἳ Ἠοπια, απά ἅῑά αἲ] 1η 

Ἠϊ5 ῬοπθΥ {ο πτοσο 158 αοοορίαηοοθ Ὦ} ο ἄΤοεΚΒ. Ίτπ Τή5΄ πης, 
Ῥο]γρίαβ παίατα]1γ πνοι]ά {96ἱ α Ίκοεποτ Ῥτοίογεησο {οΥ Ὥοτηε, 
Παβάβεά Ὦγ Ί1ε βαροτοτΙγ ἵπ οΓραπΙβαΊοη ουετ Μαοεάοη, απά 
Ὦγ ο {α]]6υ 86ἨΡ6, π]ΙοἩ ια 150 ὕπο οεπίατ]ο5 ηαά Ῥτοάπσαά, 
οἳ ἴἶιο Ἱορο]οβθηοβς οί αΠΥ σοοᾷ οβθοίς απείηα {Ποπ1 ἴ]θ Ῥγο- 

Ἰοηπσαίοῃ οξ «τθεῖς Ιπάεροπάφποθ. Απ απα]οσοιβ8 Ῥαί ΤΠΙΟΤΘ 

Ἱορο[α] Ροβίάοη απάςι ΜαοοάοἩ, ΑπδίοῦΙθ πιαΥ Ἠαγο αοοορἰεἆ 
{οΥ {Πθ6 (ταςςϱ οῇ Ἠ]5 πιο.  Απά ἵπ ἨΙ8 ἀεπαποιαίοη οἱ γα 
-8 αη σης, ΙΠ 15 οοπάεπιπαοη οἱ αἱ] δίαίος 1ῃ πΠΙοὮ 1 Πο]ά 

Οδ Ῥ]ασο, ἵπ Ἰή9 ἀθοϊᾶςά Ῥγοίετοποθ οἱ {πο 116: οῇ περοβθ απἆ 
Ἰη{ε]]εοίπα] αοἰνΙγ Ῥοί] {οΥ {Πο ΙπάΙνιάπα] απᾶ ἴῃο αίἰαίο, 1 
οι] τεαά Ἠϊβ Ιπάϊτεοῦ αἀνιοο {ο Ἠϊ5 οοιπίγππεη {ο 
αοαπἱθβοθ ἴπ {Πθῖτ ροµσα] 1Π{θγΙοΤΙΟΨ, απᾶ {ο {πτη {επιβε]νοβ 
ΠΟΠ ΑΏΥ (ποαρΏίς οἳ οπαρίτα {ο {ιο βοί]οά απἆ ἀεβηϊάνο 
οτραπΙβαοη ο α Ῥεβεθ[ι] οχιβίοῃοθ. 1 πας πρηί, 15 νγαβ 
πήδο 1π ΤοπιοβίΠθηθΒβ, ἨΙ5 ρτεαί οοΠΙΘΠΙΡΟΤΑΓΥ, ἴο ἰακο α 

ἀιβετοπύ νίον. Απ΄ ΑίΠαπίαηπ οσεη, ἴἶδ ΙΠΠἩθτΙίοι οί ἴ]ο 

ααάϊιαοης οἳ ΤΠποπηήβδίοσ]εβ απἆ Ῥογίοιο, Ὠοεπιοβίπεηθβ Ὑαβ 

ΠπβΙβεά ἴπ ΤΥΙηΡ ἴο τοΆβθ Ἠ16 οοαΠπάγΠΊεη {ο τθβῖδύ α βθπη]- 
Ῥατβατοιβ ῬοποΓ αἲ 0Ἴήοπςα, 88 {Πεγ Ἠαά τορϊδίεά {Παί οἱ ἴο 
Ῥετδίαη επιρ]τε αὖ Μαγαϊμοη. ο παβ ]αδαβεά ἵπ π]β]ήησ {ο 

τοίαῖη {Πο ΙθαάςγςΒΙρ οἳ {πο ποτ]ά Ίπ Πιο Ἠαπάς ος ἄτοφος, απἆ 
η ]οοκίπς οη Ἠοθγ Ἱπάορεπάεπορ 48 {ο Βταί οὐ]θοί. Απά α5 
Ἀο {εί ΑἴΠεηΠβδ ΑΠΘΊΥΕΥ {ο Ἠ15 οα11, Ἠο ΠΙΒΥ Ἠανο (λοασ]ί βιο- 
ορββ/ῇα] τοβιδίαποθ πού ΙΠιροββίβΙ6, (Ποιρ] Ἠ]8 Ἠογοῖίο αρὶτ 
ηθεάθἆ ποῦ 5196685 {ο ρι]άο Ἠ15 εβοτί. Βπί Ατὶκιοι]ε Ρροβί- 
Ώοη γαβ 51οἩ 5 {ο ππακο α ἀῑΠετεπί νίοι ῬοίἩ παίατα] απἆ 
1450. 

Ἡ βεῦ Ἠϊτα ορ Ποπ αἲ] ο ΙπβπεποθΘ ἐλαί πι]σηί Ἠανο 
παγρεά Ἠ19 Ἱπάρπιεηί, απά επ]ρ]ηίεποά Ὦ} α ν]άει εχροτίοπηοο, 
Ἠθ οπηποί Ίανο βΠαγεά ΑΠΥ οἱ ἴἶιο ἀεοερᾶνο Ίοροθβ οχοῖιοά Ὦγ 
ἴλο εχοτίῖοηΡ οἳ ΔίΠεηβδ. Ώο που ο Ῥον6γ απά ΤΘΡΟΙΙΤΟΘΕΒ 



ΧΧ ΙΝΤΗΛΟΡΟΟΤΙΟΝ. 

ο{ Μασεάοη, Ίο Ίκπεν ο ρεπῖας οἱ Ἡετ τα] Ῥοίίον (ἶαῃ 
1)οπιοβίμεηθΒβ, απἆ Ἰθ εοα]ᾱ, 1 ποῦ νι τεαίετ ο]εατ-β1ρῃΏ{ες- 
ΏΘΒΒ, αὖ Ἰεαθί γη] ρτεαίο οα]ΏΠΘΒΒ, αρρτεοίαίο ιο τε]αάνο 

ψ/θαΚησθβς ο ΑἰΠεηΒ, Απά Η18 Ῥοβίάοη, αβ 1 Ἰανο τοπιατκεἆ 
βγεαάγ, εη{οτοθά Ιπαοᾶοη. Ἠθ γα βἰτο]γ νηυλοιί α οοπΏ αγ 
1η {Ἠθ ἨΒΙΤΟΝΥΘΥ 86ΠΏ56. Ἠθ γαβ ἄπολις ἀνήρ. Ἠο παβ α 

οἵάΖεη ο{ ἄτοεος, Ῥαΐῦ ποῦ ο{ αηγ (τοε]ς βίαΐο. Η15 αγπιρα{μ1εβ 
ν/οιο να] ἴ]ο (τοθοαῖς ποτ] απά η] 6 (τοεεκ τασθ, απά 5ο ος 

οοτβ86 τηοβδίύ ψ] ΑίΠεΠΒ, α5 {Πο {ταθβί τερτοβεπίανε οἱ Οιαί 

γ809. Επί αἲ ελα Β4Π1θ6 πιο Ἠο Παά πο (θπιρίαάοη {ο 1εεΙ (νε 
ΊΊΟΥΘ ΑΡεο]α1, Π1ΟΤΘ ]οσα] ΑίεηπίαΏ βγπιραΙθδ. Τί ποπ]ά πος, 
{οι Ιπβίαησοοθ, βΠοοκ Ἠπτη, αξ Ἱν ποπ] Ὠοεπιοβίπεπθς, ιαί 

ΑΙΠΘΗΒ, 1Ώ ΟΟΠΙΠΙΟΏΠ γη] ἴ]πο τοςδί ος ἄτεςσο, 5Ποι]ά αεκπονγ- 

Ἰοεάσο Μαοθάοπίαι 5ΙΡΙΘΙΙΒΟΥ, πλ] δα] ῬτεβεινΙηςρ Τετ 
βεραταίο οἱίγ εχἰβίσηΏοθ, Απά Ἰο ποπ]ά πιοτο τοαΙ]γ να 
οὔμεγ (ἀτθε]ς βἰαί6βπι6η 5γπραίΠΙζ6 ψπί] πο οοπαπεΒί οἱ ΑΡία 

ὮΥ ΑΙεχαπάθτ. Ἠορε]εβς οἱ (τθο]ς Ἱπάερεπάεπος, απἆ 51 
ΏΊΟΥΘ ὮΥ εχρετίεποο ἀῑδίταδίβα] ος {πο ΡοββΙβΙΠίγ οὗ αηγ οοπι- 
Ῥιπαίίοη οἳ πο («τοε]ς βἰαΐος απιοηρςύ {λετηβείνες, 16 νας {ο 
Ἠ1Π] α οτεαί αἀναηίαρε {ο ΤΘΠΘΥ, ΙΙ {Πο οπαηςσες πιο Ἰαά 
πηθάθ τεαπ1β]{θ, Πο Ῥο]οΥ οἱ 6αΓ]16Υ βἰαίθεπιεη, απά ρ]γο α 
πήβδο ἀϊτοσίῖοη {ο {19 {οτοςς5 οἳ ἄτθεσθ, ΡΥ Ιεαάϊηπςσ παπι αραἶηδί 
Ῥουδῖα, ὉποἈ α Ῥο][ογ ἀϊνοτίεά πε αἰίεπίοη οἳ {μα ἀῑβετετπί 
βἰαΐθς {ΟΠ {Παίγ οπΏ Ιπίθγηα] απαττείδ. Τί διεησίῃεπεᾶ ἴ]ιθ 
Ῥοψατ οἱ Ἠϊπη πἩο πας παπηθς {]αῖτ ϱεποετα]-1π-οΠΙεί, με Κίπσ 
ο{ Μαοεάοη, απἆ ΡΥ βἰτεηρίΠπεηῖης Ἠ15 Ῥοποχ, 10 ποῦ οΠΙΥ πιαᾷθ 
τθβΙβίαηοθ ΟΠ Ἡθ Ῥατύ οἱ ιο (Υ6εἷ5 πιοτο ἨοροίεΒς, Ῥαί 16 
τηβάθ 8ἱ8Ο αοἹΊθβοεποῬ Ί6βς ἀἰδογεάίαρ]θ. Ασαῖτ, 16 παβ 

οα]οα]αίθά {ο 5οοίμε {1ο {εε]Ίησς οἱ ίμο ἄτοε]ς παΙοἩ, 1η {αι 
16 ῬτουρφΏί Ι]η. ιο Ιπῄπεπορ οἱ {πο οἰνιΠζαβοη ρεοι]Πατ]γ 
Πιαῖν ΟΝΏ, 89 14106 α Ῥογίίοη οὗ {16 ποτά. Τί νγας πο Ὦγ Πεν 
ονΏ ο[οτίβ, 16 ναβ ἴγαθ, (λαῦ τθεο οοπαπετεά Ῥεγεῖα, απἆ 

οχαοίεᾷ α ἆπο αἰοπεπιθηῦ {0Υ {ῃθ αΡΦΤΘΡΡΙΟΠ5 οΕ Τατίας απᾶ ος 
Χεγχθβ. ὙΥεῦ ἴμο Ιπιρα]βο νΏΙοἩ σαϊάεά {1ο γοπτπϱ 6υΠπ(ἩΘΤΟΥ 
παςδ ο{ ρατεΙγ «τοθεῖς οτσίη, απά Ίο πναδ Ῥο]μίο εποαρῃ {ο 
τηα]κθ 16 οἶεατ (Παί Ὦο {ε]ί 1ί {ο 66ο. Ἀοῦ 6Υεη αἱ {]αί Ἰαΐο 
Ῥετιοά οἱ ἄτοε]ς ΜΙ5{οτγ πας τί α 5ΠρΠί ραῖη {ο αἰίαῖη {ηθ οοη- 
νΙοῦοη ναί Ποποείοτίῃ αἲ] ἆαπσετ {ποπι Ῥετδῖα Ίγαδ αἱ αη επά, 
ἠιαί ιο (Ἠτοπο οἱ ο ρτεαί Κῑπρ πας Π]]οά Ὦγ α ἄτεείς. 



τσ ποτε ----ππππ σης] σασς 

ο ο ο... μ--Ἕ-- 

ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΙΟΝ. ΧΧΙ 

Ἐ τιμες ἴπαητ 08, 1 Ατιβιοῦο {εί αηπγ αἶατπι αἱ ἴ]ο 
ρτογψίησ Ῥοψπετ οἱ Οατίμασθ, ἴΠο Ἰγθβίεγη 1]να] οἳ ἄτεεςο, θ 
πιιβύ Ίαγο 866Π 1η ἴ]θ ΙΠΙΠΙΘΩΘΘ ἀἆθγε]ορπιοπί οἳ «ἄτεε]ς Ῥοψοι, 
οοηπβθαπεπί οη Αἰεχαπάετ” οοπαἹπεβίδ, α βα/οιεηί 888ΤαΠΟΘ 
αραἰηβῦ 5ος ἆαησρετ. ἜΤπι ὧο Ἰάπρβ ἀθαίῃπ, ίοο, 16 πας 
ηαίιτα] {ο Ἠοροθ ὑλαῦ πο Ἰεδί, πο 1655 Παπ ἴΠο Ἐαδί, ποα]ά 

56ο Ἰή9 νιοίοτίοαβ α1Π1Β, αηά ἴπεη 1 Ῥετδία απἆ Οατίμασο Ί6τθ 
οπσθ τοηιονα ᾖοπι {πο οα]οι]αίίοηςδ οἱ ΒίαἱΘ68ΠΙΘΗ, ἴλθιτο Ίαξ ηοΟ 

οίμετ Ῥοψετ οη ἴμθ ροΠίῖοαἱ Ἠοιίποη πΏΙοἩ οοσ]ά αἲ ἰλαί ρατ- 
Πσουσ]αγ ]αποίιτο Ὦο (αΚεη ΙΠπίο αοοοιΏῖ. 

πο] Ες σεπετα] 1ο’. οἱ {16 Ροβίάοη οἱ Ἠ156 οοιπίτγ, αβ 
ΑΏ αρστεοραίο οξ Ἱπάερεπάεπί βἰαίος απάετ {1 Ἰεσεπιοηγ ος 
Μαοεάοη, πγΠΙοὮ ἨΘΡΕΠΙΟΠΥ 5Ποιπ]ά οοποθηίγαίθ απ ἀῑτεοί Ώεγ 
ε[ῄοτία {ο ἴμο σταάπα] τοάποίοη απἆ οἰν]]σζαίοη οἱ ἴμο ποτ], 
ιο πιαῖη Ῥτοβ]θπα {οτ πο Ῥοᾶσα] ῬΠΙ1οβορῃοτ ποι]ά Ῥο, λε 
τισ Ιπίετηα] οτραηΙδαΠοη ο{ 6αοἩ οἱ ἴΠο οοπιροπεηί Ῥατίς οί 
Πιαί ασρτοραίθ. Τ]ο βο]αίίοη οἱ 15 Ῥτοβ]επι τοφι]τεά α Τηορί 
οαγε/α] εχαπηΙπα(Ιοη οἱ {Παῖγ εχΙβΙηρ βίαίθ, απά ἴ]]ς οοπ(ΙΠοἨ, 
πθ ΠΟΥ, Ατιβίοῦο απρΙγ {α1β]]εά. - Ῥτοβθαβ]γ,” αγ Μ. 
Ἐταπά1ς, ' Α]οχαπάστ’5 ΠΏετα]1ίγ επαβρ]αά {1ο Βίαρ]πιίθ {ο αοαπ1το 
αὐ - ϱτοιῦ 6ΧΡΟ6ΠΒΟ α οο]]θεοᾶοη οἱ Ῥοοκβ ΝἩΙΟἩ {ΟΥ {ιο ἄπ]θβ 
Ίν88 Υ6ΤΥ οοηβ]ἀρταβ]θ, απά {ο τηακο ΙπαπΙΤΙθΒ Ιπίο {Πο οοηβίῖ- 
(πΠοηΒ ΟΓ 60 ΠΙΒΏΥ βίαΐ65, 50Π16 οὗ {Παπ Υοτγ ἀῑδίαπι.” ἨΠαί- 
6ΥΘΥ {πο ΤΘΔἨΒ, Ὑθ 418 Ὑδ]] αγαΤο {ΟΠ {1θ ἰθ8ΙΠΙΟΏΥ ΟΕ οί]ιθΓβ 
πλαί 6 τοβι]{ να, (ποιρ]ῃ απ{οτίαπαίθ]γ 1{ 15 αἰπιοδί οπτοεΙγ 
Ἰο5δύ {ο α8.---Βο {αχ, ἴλαί 15, αβ μα ΙπαπΙτίθς {πεπιβε]νος ατο 

οοποθγηθά. Τ]ηο ῬΙΙΙοβορΏίοαΙ απάἆ ϱεηοτα] νίον, Ὀαβοᾷ οἨ 
Ώιοβο Ιπᾳπ1πΙ65, 165 Ῥεΐοτε 8 1π {πο Βο[ίέϊςβ. 

ΤἨε τηοβί τεπιαγ]καβ]ε {εαίατθ 1Π Ατιβίοί]ε Ῥομίίσα] αγρίθπι 
18 0115: ἰΠαί ηο πού οηΙγ αοοερίεἀ {πο πιαίετίαΙβ Ῥεφαοεαί]μεά {ο 
Ἠϊπι Ὦγ {Πο ραςδί α5 {Πο πθοεβδατΥ Ῥα8Ιβ οἱ Ἠ15 οοηβίσποοη, 

Ῥαέ ελα ο οοηβιἆογοά {οπι αἀεαπαίθ. Πο Ῥτοβ]επι Ίο βεύ 
Ῥοΐοτο ἨΙπιβδα]{ Ίνα α ἀἆθβηΙάγο οΓραηΙβαοη οἳ βοοΙθίγ, απἆ 
{οΥ 5 Ἡα ἰποιρῃί Ἡε Ἰαά αἰ] ἴμο ἀαία τοφα]θῖίθ.  Τηῆοτο 18 
ποίβῖηρ {ο 8ἨοΥ {μαί ε ]οο]αἆ οἩ Τ15 6οἱαίοη α5 Ρτον1βΙοηΏΚ]. 
πιο ἄτοθε]ς βίαΐε, πΠς 15 εχιβήηρ οἸοπιοηίβ, παβ ἴο Ἠϊπι {μα 
π]Ωπηαίθ {οτπι οἱ βοαἱδίγ, οπΙγ {ἴἼθβο εἰεπιεηίς πηιβί Ὄο νγε]] 
οοπαβ]πεᾶ. Τί 15 εβδεπία] πού {ο 1959 βἱσ]λύ οῇ 0115, Ἠ15 ῬεσοαΠαγ 

Ῥοϊπί οἱ νίεν;, πΠεη θ 81ο {ΥΥΙΠΡ {ο εβτηαίο ἴ]ο να]αο απἀ 



ΧΧΙ1 ΙΝΤΚΟΡΠΟΟΤΙΟΝ. 

Ῥοαγίπς οΓ 118 ποτ], απά {ο Ίδαγη 195 τὶρ]έ προ α5 ο Εππάα- 
πηθπία] (Υθβί189 1π Ῥομάσα] βοἸεησς. Τί 15 βίγΙσΙγ ροµάσα], ἵπ 
ο πατγονθβί, τποβί ἀοβπ]ίο 86Πβ6ο (παί οαη Ὦο αἰίασῃοά {ο {ιο 

ποτά. Τί 15 οα]οα]αίθά, ύμαί 16, {ου α πάτηῬεν οἱ πολῖται, οἱ 

{γοο απᾶ ου ια] οἱάχθηδ; 1έ 19 οα]οπ]αίεά, ὑμαί 15, Ῥτππατί]γ απᾶ 
οββοπ/Ια]1Υ {ον ἄταεκ οχροτίοπσθ. Τί 15 πο τεοοτᾶ οἱ ναί 
ΘΧΡΟΤΙ6ΠΟΘ ἨΠΙΟΗ, {οτ αἰ] Πβίοτίσα] ΡΓροβ6β, οπάεά ν]ι 
ΑγΙβίοίθ. ἩἨο Ἰαά τορῖδίετοά ιο ῬΠΘποπιεπα οἱ «ἄτεεκ 
βοςΙείγ, απἆ Ίηπ ἴΠ]5 ψοτκ Ἠο ἆτανβ {Ποπ μαι τορ]βίετ {πα 
ροηοτγα] 1Π{6γ6ΠΏΟΘΡ 16 Ὑαγταπίεᾶ, απἀ Ῥαήάς οἩπ 5 τεβα]ί α 
οοπβίγποᾶοη. ψ]Ιομ Αλοι]ά αἀοηπαίοΙγ οιπῦοάγ αἲ εἶναι Ίο 
{οαπά ο{ να]αο. 

Ῥαΐ ας ἄἶτθεοθ, 88 α ΠΒΠΟΠ, ἆαάτπο Ποπ ὑ]λαί ἄππο, οί 15 
ῬοβΙοἨ, απά α5 Πο βενοτα] ἄτοε]ς βίαΐος Ῥεσαπιθ Ίποτο απά 
ΊηΟΥΘ ἀδοοπιροβεά, {πε οοηβίταοοη οἳ Απβίοί]ε, 5ο {αγ α5 Ἠ15 
ΟΝΏ οοπηίγ 16 οοποθτγηθς, (ηἩτονς ΗΡΠέ αροη {Πε ραρί ΠΠβίοτΥ, 
Ῥαΐ ἀιά ποί 561Υ9 5 α ϱπ]άθ οἵ {Υρο {ο ο το-οτραπΙβαίοη οἳ 
ΑΏΥ οἳ οβδο ἁγίπρ βίαύθ. Τί 15 Ιπνα]παβ]ο {οτ ιο Πτα 
οῬ]θοί, 16 Ἰιαά πο ορροτύιπΙ(γ οἳ Ῥοσοπῖτπς να]παρ]ο {ο {ο 
βοοοπά. Έον με ΡΠΙΙΟΒΟΡΗΕΘΥ, αβ {ου {Πο Ἠϊβίοτίαη, πα τεα] 
Η{ο ο{ ἄτεεοο γα5 οπάεἆ. 
η ὑμῖ5 ρεοαΠατΙγ πθε]ς βίαπαρ, {15 βίατηρ οἳ {πα οἵίγ 

{ο οἳ α Ῥοάγ οἱ Ἱπάορεπάεηπί δίαΐθβ ΙΠάεΙΡΙΥ Ππργεββοά προῃ 
Ἶε, 19 1 πθοάΙοββ {ο αά ναί {οΥ 1ΠΑΠΥ οἱ ο βπυποφπθηί 
Ῥεπιοᾶς οἳ Πδίοτγ 1ο ποτ] Ῥτοβεπί5 πο ἀῑτεοῦ {εασβῖης. Τί 
81ος ποῦ 1η ΠΥ 86Η50 {ού {Πο ρτεαί τενοµιοης {]αί ΊἸανο 
οοοιτγθᾷ ΑΊπορ {πο ἄπιο πῃση νηίὮ Απιρίοίιαε, ὮοπιοδίΠεηθβ, 

απά Αἰεχαπάσι, {1ο ΠβίοΥγ οἱ ἄπεεο Ῥτορετ 61οβ6. Τί8 
Ἰηίθγθςύ 8ἶπορ (που Ἠας Ῥθευ Πβίοτίσα] ταίῃον απ ἆῑτεοτ]γ 
Ῥομάσα]. το ογραπΙβαοη οἳ α βπηα]] οοπιτηΠΙ(ψ, οοπιρ]είθ 
ΙΏ 18ο], Ἠας πο, 5Ίποϱ {ΠαἨ, Ῥεοη πα σγεαί αποβίοη οἳ 

Ρομσα] 5οἱθΏοθ. Τί 15 α πθβίοη (λαί Ἠα5 ατἱδεη αἲ Ιπίετνα]ς, 
Ῥαΐ 16 Ἠαβ ῬεοἨ, Ἰπ ἴΠθ πηβΙη, οχοεροπα]. Οἶοετο τηϊσΏί (1η 
Ἡ15 αἰιθηίΙοη {ο πο ΙΠίεγηα] ογραπΙβαΠοη οἳ Ἠοππθ, απᾶ ἰ{Υοθαί 

οἱ Ώοπιθ α5 (Ποαρβ] 16 πετθ α (τΤθε]ς οἱ. Βπί ἴ]ε τεα] Ργοῦ]επι, 
{ιο στοαί 1Π{ετοβί ο ΏοπιαἨ ἨΙΦίΟΥΥ, ηαά εδοαρεά Ο1οετο. σε 
πας Ὀμπά αξ ο Ῥμπάθδί {ο ἰλμαί ἰΤαΠΒ{οΥΠΙΑΠΟΠ οῇ Ἠοπιθ5 
Ροβίάοη. πγη]ο]ι Παά Ιπβαεποθά ἴλο Ῥορτα]αχ ]εαάςής, 1ποτθ ος Ίο. 
εοΏΒΟΙΟΙΙΒΙΥ {0Υ ΒΟΠ16 Ώππθ, απά οἱ νο ο ἀῑοίαίουτ Οαβαν 



ο -----οπαμιμμθμμίμας 

ΤΙΝΤΕΒΟΡΠΟΤΙΟΝ. Χχ1ϊ 

απᾶ Ἠ1β Ιπιρετία] 5Π6σς88ΟΥΒ, ππθτο {1ο οὔραηΏς απά Πο ΤΕΡΤΕ- 
εοπία{Ἰναςβ. Ίοππθ, α5 α ΟΥ ϱογοτηϊηπς ο ποτ]ά {ο 15 ΟΝΏ 
ΏΒΙΤΟΥΝΥ 1ΙΠ{ϱΥΘΡίΑβ, ἵαδ ἰο Ο1οθίο 8 ΠΙΙοὮ 8 {ο 5ιοΏὮ πιοη 8 

Ἠοτίθηβίας, ιο Ππαιί οἱ Π15 ν18ίοἨ, απά Ίεησς ἨΙς5 {α11άτο 5 α 

αἰαίθβπηαη. Το Ἠοπιαη ΕΠΙΡΙΤΘ, 48 αΏ 1ΠοοΟΓροταοη οἳ ελ 
οϊν]μζοᾶ νοτ]ἆ, πγας πού ψηλή Ἠ18 Ίκετ, απά παἰπτα]1γ ο] 1655 
π(ΡΙΏ ἴλλαί οἳ Απδίοί]θ; ποτ ἆοορ 16 Ώοττού αηγ ΗΠδΏί ἀιτεσί]γ 

Ά'οπι Ἠ18 ΑρεοπΙαοηβ. Ἠθ Ἰε]ά νΙεινβ α5 {ο {πο Ιπῃοτεπί 
βαροτΙοΙίγ οἳ πο ἄτεε]ς τασθ, πνἩΙοὮ Ὑθτο Ιποοπαραίρ]ο ναί] 
βι1Ο] ΑΠ ΙΠΟΟΤΡΟΤΑΙΟἨ; απά {Ί16βθ 88119 ΥΙ6ΥΥ5, {οοΠΙ5Η1Υ ο]ιετιδηεά 
Ὦγ Ἠϊ5 οοαηίγτπεη αὖ α της Ὑ]ιοη {ΠαΙΥ ΠπάΙοτοαβ ΙΠΑΡΡΤΟ- 
Ῥτίαίθηςβς πας οοηβρίοποτ5 {ο αἲ], τοπάστεά Πεπι, α]πιοβῦ Π1οτθ 

Ώπαη αΏγ οίλετ παίΙοἨ, Ιποαραβ]θ οἱ βΠατίηρ ἵπ ἴπε Ῥεπεβίς οί 
Πιο Πππρετ]α] βγΕίεη]. 

Νου αραῖη 4Τθ {με Γοζδϊοβ οἱ Απρίοϊ]ο, 1{ α[]ογγοά ἰο Τε ἵπ- 

αρρΗσαΡ]ο ἀϊτθοί]γ {ο ιο ΠποοτροταῖοἨ οΓ ἴ]ε ποτ]ά Ὦγ Ἡοπια, 
ΙΠΟΤΘ αΡρρΠσβΡΙθ {ο πε επβιῖπσ Ῥοεποάςδ, νλείμετ ο ἀθβίγαο- 
1ο ὮΥ πο Ῥατρατίαης, οἨ τοοοπβίγαοὔοη απάθι ἴ]ο Ιπῃαοποο 
οῇ {εαάα]δτη απἆ οαὐΠο]Ιοίβτη, 91, 1Π 119 Ια5ί ρίασ8, ἴο {1ο Ιαΐοτ 
αἰπίο Βγδίεπι οἱ Ἐατορθ. 1 Ἰαγε Ἠεατά τί τεπιατκεά {Παί με 
Ῥου]ς Ἠα5 α Ῥατοσ[ία] οἨαγαοῦοτ αροπί 16, πιθαηῖηπς ὮΥ 15 ἴμαί 
1ἱ5 Ιπίετορίς απά 115 απεδίοηβ α1θ οἨ 80 Απια]] α αοαΐθ, Απά 
ια τεπιατ]ς 15 5ο {αΥ ]αδί ιαί (118 15 ο Ιπιρτεββίοπ Ῥτούπσθά 
αὐ Πτδίυ Ὦγ ἴπο οοπιραγαί1νεΙγ ἆπατί 6ο8]ο οἱ ἄτθεῖ]ς Πβίοτγ ο 
πο. ϱὐπάαεπί οἱ 1ο {οΠοπίπρ Ῥετιοάβ. Έοτ ο Ἠαβ {ο ἆἀ4εαὶ 
Ἱαβααια1γ νΠ ναδῦ οιαρίτες, αἰίῃον 1π {επεῖς οτραπΙςαοη οὗ 
ἀ6οΒΥ, πΙΙἩ {ο οοπιβΙπαοης οἱ ποβίθιπ Ἐπτορε, απθοᾷ ὃν 
ΤΙΔΏΥ θες {οΥ οοπποι ἀαίεηπορ, οἳ ἰαίετ νι ο τααιαὶ 
αοῖοη οἱ α 5Υ5ίεπι ο ᾳτοαῦ ΚΙπσάοπαβ. Απά ποπι {ή ροῖηί οί 
ν]θν; 15 ΤΠαΥ ἆεδετνο ποί]οο ἴαί ἴἶθ ποτ] Ίας, οοπιρατθ γη] 
Απβιοί]ε5 οἶλει ποτ], εχο]ίοἆ Ῥαί Πίο αἰιεηάοτ, αρεαΚίης 
βεπετα]1γ. 1 Ῥε]ιενο ἶ απι πρΏῦ 1η 5αγίηρ {λαί, 41] τεοθη{]γ, 1 
πας ομΙΘβΗΥ 1η Πα]γ ναί αἰίθηίᾷοη γγα8 Ῥα]ά {ο 16; απά {119 οχοερ- 
Ποπ 15 εαδ]]γ οκρ]α]παά. Έοτ 1Ώ {χα πα]άῑε ασθς {]ιοτα τοσπτγοὰ 
π ἴῃο ΤαΠαπ τεραβ]]οβ8 ΤΙΒΗΥ οἱ ιο Ῥμεποππεπα οἱ (τθε]ς Β0- 
οἵείγ. ΤΠο ΠΙΏΠΘΥ, οοηβθαπθΏ]γ, 1π πΠΙοἩ, ἵπ πο Ῥο[υδὲσδ, Ρο]! - 
σα] Ῥτοβ]επιβ 41 Ῥτοβεηίθαά απά ἰτοαίεᾶ, πγαβ ΠκεΙγ {ο Ῥο αρ- 
Ῥτοσϊατοἆ 11ογθ, 8 8ΟΟΠ 8 6ΥΟΥ {1ο τονίνα] οξ {1ιο Ἱκπον]οᾶρο 

οἱ ἄτεε]κ, οΥ ιο (’απβ]αΠοη οῇ πα νοτ]ς Ιπίο Γμαβη, Ἠαά τειι- 



χχιν ΙΝΤΠΟΡΠΟΤΙΟΝ. 

ἀογοά 16 αοοθββῖρ]θ. Τὸ παρηί ΊἸανο Ἰαά, οὗ 6οατεο, α ΕΙπηῖ]ατ 
1Π{ΘΥθ8ί ΟΥ ο οοίΙΤΠΊΠΘΡ οὗ Έταηπσθ, ΟΥ πο οοπαππετοῖα] {ονηβ 

ο ΕἸαπάςτε απἆ (46ΥΙΠάΠΥ, Ῥαΐ, Ρο {47 8 νθ ΚΠΟΥΙ, 1ο Π{εΓΑΥΥ 

πηΟΥθηθηΏί Ὑγα5 ΤηΊΙΟ] 1695 αοίΊνο {Πετο, 
Τη οἱς ο/η ἆαγ, ΠΟΊΥΕΥΟΣ, 81ἴ6Υ {ο Ίαῤβο ο{ πιοτθ {ΠπαἨ πεπίγ 

οθΏί1Ι68, 516Ἡ 15 (Πο βἰαΐο οἱ βοοΙθίγ, ναί νε Ρομά σα] ΡΗ1]ο- 
ΒΟΡΗΟΥ πΙαΥ {άτη 15 αὐίοπίίοη {ο πε Εοὐθίον οἱ Απδίομε, 1 
πού {οΥ α ἀῑτοοί 5ολαίοη. ος 8οππθ οἱ ἴπο Ρτοβ]επας νἩ]ο] αγ156, 
γαί {οΥ ΠΠΙΟΠ Ιπά]τοοί ριἱάαπορθ. Όνογ απά 4Ώογο {]εῖ 1Π{ετθβί, 
υαί 19, Ποπι πα Πβίοτίσα] Ῥοϊπί οῇ νΙευΓ---π Ιπίετερί νγμΙο] 
ΏΘΥοΘΥ 5 Ώθεπ 1ο8ί, 48 6 ΠΙΑΥ 966 Ίοπι {1ο ργθαί ποτ ος 
Ἠϊδίοτίαηβ απά ροµάσα] ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΘΤΒ 1Π αἱ ἄππαβ---011Εγ ΤΠαΥ 
ΏΟΝ 0ηΏ06 αβαῖη Ώανο α ἀῑτοοῦ Ῥοµσα] Ιπίετεβί. Έοτ1, α5 Μ. 
Αασαςίο Οοπιίθ (11ης, πο ρτοαί ΚΙπράοπι5 οὗ πιοάετη Έατορθ 
απο ἀεβατποεά α]ΩπιαίαΙγ, απάἆ υμαί αἱ ηο τετγ ἀῑδίαπί Ῥεπιοά, ἴο 
Ῥτεα]ς τρ ΙΠίο ΦΠΙΒΙΊ0Υ Υ/ΊΙοΙΘ5, ΠΟΤΟ απαἱοροτβ 1η 5176 απά τθ- 
ᾳπ1γοπ]θη{5 {ο ἴ]θ Βίαΐθ5 ο{ (ἀτοε]ς εχροίΊεποθ, ἴπ βπο] 6886 {16 
πγοτ]ς ὑλαῦ οπΏοά1θΒ ὑ]λαίῦ 6χρογίεποθ απ] Ῥτεβεπί α που αἰίτας- 
εοπ, απᾶά σ]] ο τεβοτίεά {ο {οτ {11ο Πσ]ί τί β]ιοᾶς οἩ ἴἶιο 16 
Ῥτϊποϊρ]θς ο ἴ1ο βἰγο]γ Ρολµῖοα] ογσαπϊβαΒοη. Απά 6υ6Ἡ 
Ιεανίηρ ού ο{ νΙού 0Π15 οοπΏΡΕΠΟΥ, 16 15 Παβδ1γ τεπιατκεά ὮΥ 
ἴ]ιο 54116 ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΟΣ, ὑ]ναίῦ 1η {Πο Ρτεβεηί ρτευα]εποςῬ οὗ {ππεον]εβ 
βαΏγετείνθ ο Ρτορετίγ απά ιο {απ1Υ, απάἆ (Πτοαρ] νεα 5αΏ- 
νοτβῖνο οἱ Πο πἩο]θ βοοῖα] ο’ραπΙδαΊοὮ, ΤΠΕΏ τηαΥ τεβθϱΏ {είν 
οοηνΙοοης 1π {πνοἩτ οΕ ἴἼεδο ΙΠδΗΙΙΟἨΒ, απᾶ ραΐη βἰεπρί]ι 
αραἰηςί ἴλπαῖγ ορροποεηίΒ, ἄοπι ἴπο οαγεξα] εἰαάγ οἱ Απρίο(]ε5 

ΤΕΠΙΒΥΊΚ5 οἨ {Ἡθ ἀβπρφοτοις τογετίες οἱ Ῥ]αΐο, ἴἶιο ΡΗΙ]οβορ]ίσα] 
οπβΙπαίος οἱ πιορί οἳ {6 βοοῖα] 6ΙΓΟΥ5 ο{ ος αγ. 

9ο {αν {ογ ΑπΠρίοί]ο5 ρεποταΙ ἰγεαπεπί οἳ ία εαΏ]εοί οἱ 
Ρο] οΒ, απά {ΟΥ ὧιο οοηβεαἹοπί περ]θοί ο{ 15 νοτ]ς ἁπτίπςο α 
Ίοης Ῥογιοᾶ ὮΥγ αἰ] Ῥαῦ νε Ῥτοίθβροά βπάεπί; Ἰαδί]γ, {ον ἴἶνο 
πηατ]κοά του]νο] οἱ αὐθεη/1οη {ο 1{ 1η {ο ]α8ΐ Ἠα]{ ορηίαχγ. Ὑ1θννεᾷ 
ῬΗΠοδορΠίσβ]1γ, ἴπο οἈ]εοῦ (μαι Ἡο δεί Ῥείογο Τπηβε]ῇ πνας 
αγηίμείσα] απἆ οοηβίγαςγο. Αοοεραπρ, ἴ]αί 16, ἴ]ιο εἶστησί5 
οΏετοά Ἠϊπι Ὦγ 6ο ραβδί α5 αἀεφπαίο, Ἠο αἴτηες αἲ βΠΟἩ α 6ΟΠΙ- 

Ῥιπαοη απά πιοᾷΙβοαοη οἳ {Ἴχεπι 5 βιοα]ά Ὄο βαβ{αοίοτγ {ΟΥ 
]ιο Γαίαγο σ]άαποῬ ος ἴπο βἰαίθβιηαῃ. Τη 0115, α5 1η οἴ]ει ἆθ- 
Ῥατίπιοηί5 οἱ Πάππαη. Κπον]εάρε, 16 Ίαβδ α ΑγβίεπηαίΙο οοηβίγΠο- 
Ποη ἰλαί Ίο π]βμεὰ {ο Ίοινο Ὀομιπά Πάπα; Ῥαί---Τ ερεα]ς σέ] 
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στοαί Ἠοβιίαίοη οη 81ο] α 5αϱ]θοί---Ίπ {Π18, ΠΟΤΟ απ Ίπ ἴ]θ 
οί]ιεγ ἀερατιποεπίς, 1 (ποαρ]ύ Ἠ15 οοηβίγασᾶοη Ἰη 105 Ἰοαάἷπς 
{οαίατος Επα]. ἘΤμαί Ἠθ ναβ Ἡτοης 1Π ΒΙΟἨ απ 1άθι ποεά 
βοαΤΟΕΙΥ Ὦο βίαΐαά. «Ἠ1β αἰθεπιρίύ αἲ α ΒγΠί]θ8Ι5 πας ΡΥοπιαίπτο, 
Ῥαΐ0 ναί ἆοεΒ πού ἀείταοί {τοπι 1605 ΡΗΙΙοβορῄῃ]οα Υαἱαθ. Τί πας 
αΏ Ππροτίαπί ραῖη, ὑ]λαῦ 1η Ῥομάσα] 6ο1θΏος Ώ αοοοπηί βηοα]ά 
Ῥο {αχκεη οἱ {16 τεβ]{β αὐίαϊπεά, απά ὑμαί ὑμαί βοϊοποθ βοπ]ά Ῥο 

πηαθ {ο ἴα]κο 1ΐ5 Ῥ]αοο 1Π {ιο οο-οτάιπαΙοη ΟΕ {ο 8οΙ6ΏΟΘΒ----Ίη 
οἴμαι πονάς, ἶΏ {1ο εἰαροταίοη οἱ {1ο στεαῦ βΥβδίοπι οἱ ΡΗ1]ο- 
ΒΟΡΙΥ. Ατδίοί]ο πας {πο Βτ5ί αἀθαπαίθΙγ {ο οοποσῖνο ἰῃ]5 οΙαΏο- 
ταῖοη 5 {Πο ρτθαῦ Ρτοβ]επα Ῥγοροβθά {ο {1ο Ιπίθ]]οοῦ οἳ παβη, 
απᾶ 19 18 ἴΠῖ5 οοποθρΏοη πἩΙοἩ οοπβ(πίθβ 9Π6 ΟΕ 15 πιαῖη 
ο]αΙπ15 {ο ια ΡΠΙ]οβορῃῖσα] Ρ{θ-6ΠΠΙΠ6ΠΟΘ πΠΙοἩ Ἠθ Ἰο]άβς ὮΥ 
Ώιο ΥοΥγ σεηετα] οοηβδεηί ο πιαπ]απά. 

Ί ποεά ποῦ σο {μτοαπρῃ ο Πβδίοτῖοα] αγρατηθηί {ο Βου 
Οπαῦ Ἡ]5 αἰοπιρί Ίνας Ῥτεπιαίατε. 1 ποαά Ῥαί Ῥοϊηί οπί ἰμαί 
Μποθάοη {α1]εά {ο ο/θΥ {ο έ1θ ποτ]ά α βι/Ποἷοηί ογραπΙβαάοη, 
απᾶά (λαί ποαρΏ {πο οοπαπθβδί5 οξ Αἰεχαπάογ οοπἰτ]ραίθἆ {ο 

ία εχἰθηδίοη οἳ ἄτοείς οΙν]]12αΠ1οἨ, ἴπο Ῥτθα]ς αρ ο 18 οηΡΙΓΘ 
αἴιου 19 ἀθαί1, απᾶ (ο ἰογήρ]ο θίγαρρ]ο5 οοηβοφιιοηί {Ίογο- 
προη, οοππραίεά, (οροίλοτ ππ Ιπίογηα] ἆθσαγ, ίο α απίο 

 ῬτορογΙοπαίαο ἀἰππιπαίοη οἱ 105 Ιπίεγηα] νίροαγ. ο 99ο 

Οιαί οίῃεν Ῥοψοτς, ἴλεη οαί οἵ έἶιο ταηρο οἱ ορβετγαοἨ, Ἰναά 

ἴο αρρθαγ οἨη {Πο βίαρο, απάἆ ελαί (ἄτερορ ἵπ Ίαν οχῃαιβίοη Ἰας.. 
{ο Τ6ΡΟΒΘ απάθ {πο ΒΑΥ οἱ Ὥοπιθ. Ὑο ο8η (πα00 1η {μα ντο 
ὑοιδαπά ΥθαΙΒ αῦ Ἠανο Ῥραβδοά Αἶπορ πο ρτοαῦ αἰίοτηρί ος 
Ατἰκίοί]θ αἱ α Ρο]ᾶσα] οοπθίγιοᾶοη, (ο στοψίΏ οἳ ΠΘΥ 
εἸοπιεπίς πῃ]οὮ τηιιδύ Ῥοποτβι]]γ πιοάΙ{γ βαο] α οοηβαποοη 
1π α1Ι ρα 105 βαπάαπιοηία] 1άεᾳ8. 

Έου Ιηδίαηοθ, ἴο ἴακο πο οαριίαὶ Ρροϊπίς, --- ναί, ἴο 
Ῥοβίάοη οἱ πο Ιπάπρίτ]α] «Ἰαββθεβδ; βθοοπά1γ, πε φαθβίοη οἱ 
τοΠρΙοη απά ια αριπίααΙ| Ῥοπεν. Ἰ Ἰανο πο Ιπίθηοη οῇ 

οπίθης αἲ Ῥτοδεπί οη {μθ απεβίοη οἱ 8ΊαΥ6ΤΥ, Ῥαΐ 16 15 οἶθατ 
ΏγοπΙ οἳτ α[ι6γ-6χροτΙ6ηοθ {παί βἶανετγ 15 πού {ο Ῥεγπιαηοθηί 
οοπάΙΠοη οἱ ο Ἱπάπβίτία] 6188565, αΏΥ ΤΊΟΤΟ {Παη 16 γγας {]ιαίγ 
πηϊνοεγςδα] οοπ6άΙΠοη 6η 1Π ΑτιβίοίΙε πιθ. Πο τοοΙττεησθ 

Ώ'οπη ὤπης {ο τηε 1π {1ο ΓΡοζνίσβ οἳ Πο Ῥτοβ]επι, Παί 5οα]ά 
Ῥο {Πο Ῥ]ασο α]]οίίοά 1Π {ο βἰαΐαο {ο 61θ ᾖ9ο αγδαη 15 βιβ]- 

οἶθσηί ἴο βΏον; ὑμαί {ιο αοοορίαποε οὗ 8Ι8Υετγ α5 αη Ιη5(π{ΙοἨ 



ΧΧΥΙ ΙΝΤΠΟΡΟΟΤΙΟΝ. 

ἀἱά πο, ογοη {ο Ἠϊπα, οἶοαΥ ἴπο ϱαρ]θοί οἱ ιο Ιαῦοπτοτ οἱ αἲ] 

ἀιβΙοι]65. Απά νο οπη (8οθ {6 σετ οὗ αἲ] βαΏβεαπεπί ἆ1β- 
οµΒΒΙΟΠΒ οη {ο τὶρ]ί βοοῖα] ογραπΙβαίΊοἨ οἱ ιο Ῥτο]οίατ]αί, 1Π 
ιο Ὀτίοξ Ῥιί τεροαίοᾶ τοπικ οἱ Απρίοί]ο οη {ο [Ἀάναυσοι, 
οὗ αγδαη Ῥορα]αίίοἨ, ΥΥΠΙΟΗ 0115 τθσάττΙης απθβοη ἆγανγ ἤ'οπι 
Πϊτη, Έον ο βεοοπά Ῥοϊπί, ὑλαί οἱ τοβρίοηπ απἆ ιο ϱρΙπα] 
Ρομθς, α ἀβΗποῦῖοη πιαδί ο ἁτανπη 1Π Ἠπαίπο. ἨΠΙ]5ί οη ιο 
εα0]οοῦ οἱ τοµρίοη, βοοίθ]Ιγ απἆ ροΠασα]]γ οοηβΙἀετεά, νγθ αἴθ 
ἵη Ῥοββοβδίοη ο Απδίοί]ο νίοντ5, Ίο Ίιανο πο, οἩ 1116 οἴ]ιεν 
Ἠαπά, 15 (οαίπιεηί οἱ υπο οάασαΙοπα] 4πθβδίοη. Με 5εθ (ια 
ηο αοιι]θβοθά 1Π ο Ρο]γί]μαίβπι οἱ ΠΙ5 ἆαγ α5 ἴο τεἩρίοη οἱ 

]ιο βίαΐθ, απἀ υπαί οἨη νατΙοαβ Ο0Ο0ΒΒΙΟΠΦ Ἠε οοππεοί5 Π15 τερι- 
ΙαοηΏΒ πΙὮ 16, Ὁγ ρ]ασῖηπσ ἴηεπι απάετ 15 βΒΑΠΟΙΟΠ. ὨἨεο 
8Ο 1168065, Ῥπύ Ἠθ ἆο πού ραΐπογ {(λαί Ἡο ρο65 {ατίμετ. ΑΏΠΥ 
ασήνο 1ΠῇΙ6ηΠοΟΘ ΟΕ {Πο σοᾷ5 1π ἴῃπο α[αΙτ οἱ ππαἩ, πλεί]οτ 
νιθυγθά 5οοΙα11γ οἳ ἹπάΙνιάπα]1γ, Ίο ποπ]ά 5εεπι πού {ο αογγ. 
ΦποἩ 15 ἴμο παίπτα] 1Πΐ6γ6Πος Τοπ ἨΙ5 βἰαίεπιεηί5 1π ἴμπο 
11]ς8 απᾶά Γοϊύϊσβ. Ἰπίεηί οἳ ΑΥγ5επιαΙΖΙηΠΡ πο οοποερ- 
ΏοΠβδ οξ πιαη τοἰαίῖνο {ο ὧθ ποτ]ά πιο, το]α νε {ο Ἠ15 ο/η 

ηαίατθ, απἆ {ο με αιγαησοπιεηί5 οΕ βοοΙθίγ, {μα τε]αάοπ5 οἳ 
ΙΠΒΏ {0 ἴμθ σοάβ αβδαπθ π(Ὦ Ἠ]πι α β6οοπάατΥγ Ἱπιροτίαποθ, ΟΥ 
ταίΠθ6Υ α1θ ῬταοίΙοα]]γ Ισηοτεά. 

Ῥαίέ οἩ ο ϱαρ]οοῦ οἳ πο αργα Ῥοπετ ο ο.5ο 18 
ἀμπετεπί. ΠπαπιαίεΙγ οοππεοίεά α5 16 16 π] {Πε ατιεδᾶοπ ος 
οἁποβίίοη, 16 ΤηΒΥ Ὀο ἰ]αί, Ἠαά νο Η18 Γα11 ἐχεαίπεπί οἱ εάπσα- 

ἄοπ, πε βπου]4, αεἰίμοτ οχρΠοΙΙΥγ οἵ ΙΠΙΡΗΟΙΙΥ, Ἠαγο αἱ ἴια 
64ΊηΘ {πο α βρΙπ]ζια] Ῥοποτ οοπβΗ(αίθά. Α5 1 15, Ἠ15 σοη- 
βἰγαοῖοη τεπηα]ηεά οββεπ/1α11Υ (επιροταΙ, απάἀ ἴπο οοπβΗ (απο 
οἳ αη Ἱπάερεπάεπύ αρΙτιιαΙ| Ῥοπετ, β1άο Ὦγ ιά πΠίῃ (ιο 
ἰΘΙΗΡΟΤαΙ, παβ 16{: {οτ χε οαίΠο]ᾖοίβπι οὗ {6 τη]άά]ε ασθβ. Τ]ο 
ποτ] {Πεηπ ἆοπθ τεπιαῖηΒ 1η Ῥτίποίρ]θ {Γά6, (ποαςΏ {πο α]ίετεὰ 
6οπΦ11οη8 ο βοοϊοίγ ΤθφΙΥΟ 165 οοπαρ]οίθ πιοβίβοσοπ ἵπ αἲὶ 

Ρα 149 Ρτ]ποΙρ]θ. 
1 Ἰανο (θαίοά {Ίεη οἱ ο ΡΥΙΠΗΤΥ Ιπίεποη απᾶ ἀ]τοοί 

αΏρΠοαοη ο Πο Γοἱϊσβ. 1 Ἰανθο αἱβο ἰοποῃπθοᾶά οἩη ]ναῖγ 
Πηβίοτῖσα] ΙΠίετεδί απά με ἆφρτοο {ο πΠΙο]ι {11ο ΊεββοηΏ5 σοἩ- 
ἰαϊπθά 1π {Πο ψοτ] ατθ ηΟΥ αρρΠοαβ]θ. Ῥταΐ 1 ποπ]ἆ ποί τεςί 
ΠΙΥ αἆνοοβογ οἳ (Παῖγ 5ίαάἀγ οἩ ἴπ6βο στουπάς αἶοπο, Ῥαέ 
βίΙοί]γ, οη {πο πιοτο ἀθβηῖίθ 916, {Παῦ (Πεν α1θ πο βγεί οτοαί 
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γαἰοπιαίῖο ποτ] οη Ῥο]μάσα] Ῥοΐεπος, απά εἶναι εναί βεἴεηοο, 38 
6ν6ιγ οί]θν, γθβἸτος {0Υ 195 ΡΥΟΡΟΙΓ 5ίαάγ ναί 16 βΠοιπ]ά ο 
ιάϊοά Πβίοτίοα]]γ, απά ἰασθᾶ Ίοπι 15 οΠρίη ἀοπηνατάς. 
Ἑγ 5ο ἀοΐης νε 869 {1 νατίοα5 Ρτοβ]επ]β 41166, απά ατο ]εἆ {ο 
πο {αποϊ{α], ὁ ϱγίογὶ, τεοοηδίσαοᾶοη οἱ βοο1οίγ, Ὀαί {ο παίο] 
1{5 αοἰπα] οοηβίαοοη αβ ἴπο τοοοτάβ ος ΠΙβίοΥΥ τουοα] 16 ἴο 
45. Τηοθ οαβῖο; Ῥτοβ]επι Ῥτεοεάθς {πο Πατάστ, ἴμε ΒΙΠΙΡΙΘΥ ἴηο 
ΠΙΟΙΘ ΟΟΠΙΡΙΘ6Χ. ΟΕ οοι8ε οἳγ ΠΥβδῦ ποοηΒ οΓ Ρο]Η1ο8 να] ο 
ἀοιινοά ἤοπι ἴ]ο βίαΐο οἱ (ήπρβ ατοαπἆ Ἡβ, 1η {πο πάς ος 
ΠΙΟ] νο Ἠανο ϱτονη αρ; Ῥιῦ Πο βοϊοπίΠο οοιγεοᾷοη οὗ 
ἴιοβο Πγβύ ποᾶοΏΒ πηαςδί ο ]οοκεά {ογ οἱδεν]θτθο. Τί πιαδί Τε 
Ίοο]κοά {9Υ 1π {πε βὐαἆγ οἱ πο Ἠ]βίοιγ ο/ πηβΏ, 5ο ΓαΥ α5 16 ΡΤ6- 
5οηί5 α οοηπεοίεάἆ βοτίθ5 οἳ ονοηί5, οοπιριηθἁ νυΠ(Ώ 0ο βἰαάγ ο6 
ὧιο ρτεαί ποτ] πη]ο] αἲ ἀπεγοπί ρογίοάς Ἠανο Ῥεεη Ὑτίθη 
( ιο οῬ]εοῦ οἱ οΠοϊάτπς {οτι Ῥαδῦ ἨΙβίοτγ απᾶ τορ]βίειῖης 
{ου Γαἱατο ϱπ1άθηοο 105 Ι6β6ΟΏΒ ο ΠΙ8Π απά οη βοοΙθίγ. Βποι 
Νοτ]κ5 ατε Ῥαῦ Τ8Υθ. ἜΤλοτο 16 πο 9Π9 Ῥοΐοτο οἳΓ ΟΥΏ ἆαγ οοΠ]- 
Ῥαταβ]θ {ο ιαῦ οἱ Απδίοί]θ. Τη {αοῦ, βἱηοθ Ἠ15 πιο {9 εἰαάεηί 

οἳ Ῥροµβῖσα] βοϊεποθ π]] Επά, νηῦ]Ἡ Υεγ {6η εχκοθρίΙοΏΒ, ΤΠΟΤΘ 
ἀϊγοοί Ιπβίγαοίῖοη 1η {πο ποτ οἳ πο Ῥηποῖραι Ἠϊβίοτίαηπβ 
εμαη ἵπ ἩΤΙ{6Υ5 π]ιο Ἠανο βροοϊβοα]]γ ἐθαίθἀ οἱ ΡοΗ ος. Τ]ή6 
αἱ Ιοαςί 19 {6 οοπο]αδίοη 1 Ἠαγο Ώθυη ]εά {ο {οτπι, 5ο {4 ας 1] 

Ἠανο αὐιάιεά (ο πποτ]κ5 οἱ Ιαΐογ ἹΤΙ{ΘΥΒ, απᾶ 1 Ἰανο {ουιπᾶά 

ποίμῖης {ο πιος1{γ 16 1η 1ο ογΙΠοἴδΠς οΓ οί]οτς. 
]ετο 15 οηΏηθ Ῥο]ηῦ 1ΠΟΤΘ οἨ πΠΙοὮ 1 ποι]ά (οποἩ ἵπ {1ο 

πηοδύ ϱεποτα] ΠΙΒΏἨΘΥ, απά η (Ὦ 16 οοπο]ιάθ 0Ἠ15 ΠπίτοάιοίΙοη. 

Τη 15 ΤΙΥ οἩΙγ ορ]αου Ώαβ Ῥθευ ο (Πτου Πσηί οη Απὶδίοί]ες 
6οποτα] νίαυ, απά {Πθ ῬοδίΠοη Ίε Πο]άς ἵπ Πο ταπ]ς οἱ Ῥο]]- 
εσα] ῬΠΙΙοβοΡἩςΙΒ. Τί 15 ψΙ(Ἡ. πο 88Π16 οἈ]εοί (λα 1 ποι]ὰ 
ἀταιν αὐίοπΙοη {ο {ο [αοί ναί Απβίοῦ]ο ἵδ οβδεπΠα]]γ τε]αίνο 
η Ἠ15 ]αάρπιεηίς. ΑΙ ΙπβΗ(πάοηβ 88 πεϊσ]εᾶα Ὦγ Πίτα νη(]ι 
ΥΘίΘΥ6ΊΟΘ {0 {πο παίιτο ο{ πηαη, απᾶ ἐ]ο οἰγοιτηδίαησθς 1Π πΏ]ο] 

"Ἀο 15 Ῥ]ασθά; πο γπί] τοίοχθΏοθ {ο ΑΠΥ αὐβο]αίο βίαπάατή. 

Τμης 15 ἰγπο οἳ ῬοίΏ Ῥατίβ οἱ Πῖ5 ρομσα] α:θα5ο----οξ ἐ1θ Εἰ]ιίσβ 
πο Ἰ655 (μαη οἳ 61ο Ροϊδϊσβ; απᾶ 1{ παθ ΟΕ {ιο {ΟΥΠΊΘΥ, 16 866ΠΙ8 

{ο πο α παίιτα] οοηπβε(πεποοῬ {μαί 16 ποα]ά Ῥο {Το οῇ (ἶιο ]αΐ{ογ. 
Ἔ]α ἁοπιαίη οὗ ΠΙιοΤΑΠΙΥ 15 σεπεγα]Ι1γ οοηβιἀεγθᾷ Ίοβς το]αίῖνο 
ἴμαπ παί ο{ ροµασα] 5οἱεηοθ. Τί 18, 1η Γαοῦ, {ο βίτοησΏο]ά οί 

ἴλο ορροβ]{θ οΡρΙΠΙοἩ. ΕΒιαΐ (15 15 α οοηβΙἆεγαίίοη {οΥ {1ο οζτίου 



ΧΧΥΙΠΙ ΙΝΤΝΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΒηοΠΙΦ Ῥτονα]οπί απιοηρεί 8, απά {ο 
ὕλο τδαδοηίηρς ΟΠ (ιο βοἶρηορ Πο] οῦΠ ΥΕ56 ΟΠ ηο οίμεγ Ῥα8ἱ6 (ηαη βοιπά Ἠβίοτίσα] οοποΙΠΘΙΟΠΑ. 

κ 
κἊς 
ξελοε 

, 



ΒΟΟΚ 1. ΦυΜΜΑΗΒΥ. 

- 

ΗΙΡ βτεῦ Ῥοο]ς ο{ ἴλο Ώο]έέΐος Γοτπαβ ἐλο οοππθοῖπρ Ἠπῖς Ῥαύνγθοπ 
ἴμο Λίο απᾶ ἴ]ο Γο]ὐΐοβ, Ῥτοροτ]γ 8ο οα]]εά. Τὲ 18 ἵη του] 

Ώ, ἐχθαΔῖ6 οΠ (Ἠοοποπηίοβ, 1Π {1ο 86Π56 Ατϊβζοῦια αὐίασ]ιεά {ο {ιο 

πγοτά. Τὲ 15 Ιπίχοάποίοτγ απά βαΏοτάϊπαίθ. 16 ἔα[κος ο Ίουται απά 

ΏοΤΟ οἸεππεπίατγ βοοἶα] απῖοη 45 1ο ΙπάΙβρεπβαΡ]θ ῬτοἩπηΙπατγ {ο {1ο 

Ἠϊρ]ιοτ , {ιο {απῖ]γ α8 ορροβεά {ο {ο βἰαΐο. Τί 1έ 15 α βοοἱα] απΙοπ 

ἰ]ιαί 16 {α]κος, απά πού ἐἶο Ἱπάϊν]άπα] ππαη. ὝΎο ἆτο αὖ οπος Ῥτοαρ]ιά 

Ιπίο οοπἑαοῦ γγϊέἩ απ αββθοοϊαξίοη. «ΑΦ, αὖ {πο οροηῖπσ οἱ {1ο Ε]ίοβ, 

6ΥΟΥΥ οχοτθῖοη οἱ {ἐἶιο Ιπάϊνιάαα] πηαη γνας βαϊᾷ {ο αἴπι αἲ 80ΠΠΘ ἀθῖ- 

π]ζο σοοᾷ, 89 Ἠθτο 6ΥΕΣΥ αββοοϊαδίοπ οἱ πηᾶη 18 βαἱἆ {ο Ἰανο {]ιο β4Π1θ 
οἰιαταοίοτ, {]ιαῦ Ιατσθδύ αβθοοϊαδοη απάθς υη]ο]ι αἲ] οἴ]οτς {411 ποθ 

ἀϊβίποί]γ ἔἶναπ αηΥ οἶπετ. Ἐπαί {ο Ιπᾳπῖτο Πίο πα οτσαπΙζαΊοη οἳ 

ἴοβο νατῖοτβ αββοοϊαθΙοη8 οἳ πια υγοι]ά Ῥο α Υγαξίο οἱ πια, γνοτο 1 

ἔταο ἐ]αῦ ἴποτο 15 Ῥαί οπθ τοα] ἀἱᾷῄετοπορ Ιπ σογοτηπιθη{β, {λμαί οἱ 

πππηρος, {1ο γίευν ΟΓ 80Π16 ΡΙΗΙΟΒΟΡΙΘΙΒ, {ο νλοπα α {απιῖ]γ 16 Ῥα{ α 

ϱπηα]] βἰαΐο, α εἰαΐίο Ῥαῦ α Ίατσο ΓαΠ1ΊΥ, 8ο ἐ]ιαί {πο Ῥτιποϊρ]θς οἱ σο- 

νοτηπηοπέ ατθ ἵπ Ῥοί] ἐἶιο 8411. ΤΗΙ8 Ἰούυνθυος 15 απ ΘΙΓΟΣ; 41 ΘΙΤΟΣ 

πη]ο] υγ] αρροας {ο Ῥο 5ο 1π έ1ε 5εαπε]. Ῥιαβιοϊοπί Ἠθτο {ο παθηΜΙοΠ. 

16; νγο ΠΙΑΥ {πει ρᾶ88 οἨ {6ο βἶιουν ουν ἐπαῦ Ἰατροθί απά βοτετοῖρη αβ- 

βοοϊαδίοη ας 168 οτἰσίη, ἔχασο 16 {τοπα 168 οατ]οεί Ῥεοσιηπίπρς αργνατάς, 
απᾶ οχαπιῖηο 109 οοπιροποεηύ ρατία. 

Τ]ιο Ετεῦ αββδοοϊαῖοη 15 {λαῦ Ῥείνθεη πια]ο απἆ {οπια]ο, ἐ]ιο βοοοπἆ 

ἐλαί Ῥοέννεοη πηαδίος απά βετναπί. ἘῬοΐμ ατο Ώαβεά οἩ πο παζιτα] 

νγαπίς οΓ τηαη, απᾶ {πο {νο ἑοσείπος {οτπι {πο {απηΙ]γ. ΤΗΙ8 ΙΠΟΙΘΒΘΒ 
απά {οτπης ο ν]]]ασθ. Μια]άρΙγ ν]]]ασος ουεχ {ο {ορ οἱ α ἀῑβίτιοί, 

απά γοα Ἠαγο ιο προ, απ αρστεραίο οἳ οφ πα] απ]ζς οαραβ]θ οἳ Ἱη- 

ἀεβπῖίο οχἰθπεῖοηπ. Ώτανν ο Ῥοπά οἱ απῖοη ρ]ίοι, οοποθηἰτα{θ 0Ἠ 

οπ]αχρο ἴ]ιο γ]]]ασο, απά γοι Ἠανο {1ο βἰαίο ος οἵογ, ἴλο Ἠ]ρ]ιοδύ βοοῖα] 

οχσαπ]σαξοη υνλ]ο] ὑμο τεε]ς παπά οοποθϊγεάἆ, απ οχραπῖο Ὑγ]ο]θ πούῦ 
οαραΡ]θ οἱ ΙπάρβπΙίο οχἰοπείοη, Ῥαΐ ἵπ 1ὔ5ε]{ βαἡϊδίγίησ αἲ] ιο γγαηίβ 
οἳ παν ἵπ 5 Ἠσ]ιεδῦ οπραοϊγ. Το ππίοη 16 παίιτα]---{οχ {]ιο πᾶ- 

ἔατο οἳ παπι 186 πιαῦ. ἵπ Ἠ]5 Ἠϊσ]θβύ Ῥοτ[εοθίοη, απά {πο παίατα] 4880- 
οἰαίίοη ν]] Ὦο {ο Ἠσ]θεῦ {οσπα οἳ αβδοοϊαθῖοπ. 1Ι{ ἵδ Ῥτῖος {ο πο 

Ἱπάϊνιάτια] ἵπ οοποθρΒίοΏ, {οΣ 16 18 οη]γ ἵπ τε]αβίοη {ο 16 ἐναί ἔ]ιο 1πά]- 

ν]άπα] οιπ Ὦο Ῥτορετ]γ οοηοθϊγθἀ. Απά γΥαί, ἐλοαρῖ Απο], 16 νναβ 
4. ΡΕ. 1 
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ΏΘΟΘΒΒΑΣΥ {ναί 16 εἸου]ά Ἰανο απ οχἱρΊηαέου, απᾶ Ίο Ὕν]ιο ἀῑά οπΙρῖπαίο 
16 Ὑναβ ἐ]ιε ρτοαθοξί οἱ Ῥοπο[ασίοτθ, ΈΟΣ ΤΠᾶΠ ΤΠΑΥ {11 Ίονγος ἔμαπ ἴ]πθ 
Ῥοαβίς Ὦγ νυ]τίαο ο{ {1ιοβο νοτΥ Γαοιι](]θβ νν]]οῖι, 1 Ῥτορετ]γ επιρ]ογεᾶ, 
επαῦ]ο Ἠϊπα {ο τ89 {αχ α,ογο {1επα. «Απά {Πῖβ Ῥτορος οπΙΡ]ογτηεπί 18 

οπ]γ {οαπά Ίπ {ο ροΠβίοα] βοοθίγ, νι 1696 τοβίταϊπίς οἳ Ίανν απᾶ 
Ππβί]ορ, 

"Βπο] Ἱπ οπέ]πο 16 1ο οπ]σῖη οΓ βοοϊοίγ απἆ 159 ]αβήΠοαίίοη, ΡΙΥ- 
βΊοα]]γ, ἴλμο ρατί ΠπΑΥ ο {τοαίθά Ῥτίοχ {ο {1ο ν]ο]θ, απᾶ {1ο απῖέ ἵπ 

{πο δοοἷα] {αῦτῖο 19 ἴπο {απ]]γ. Τ]αί, Ἡ ν]ουγεά 5ἰτιο]γ ννῖθι τε]αίῖοπ 

{ο {ο βἰαΐο, οΏ στ 19 Πταί {ιο {του απά εαπα] οἴδσεη Ἱπ ἐο Ἠτβραπά 
απᾶ {αΐμοι ; β6οοπᾶ1γ, ἐλπο πιο απά πιοί]οτ Γοχ {ια οοπΙπα{1οπ οἱ ένα 

βοοϊα] ππ]ος; {μ]τά]γ., πο ομΙ]άτοῃ, ιο σοπεταΊοτ υν]]ο]ι 15 {ο {α]κα 

ἴιο Ῥ]ασο οἱ ὅ]πο αοὐια] οπθ,. ἜῬπί Τος {θ πιαπ {ο ἀϊβδο]ατσο ]ς ἀπίΙεβ. 

45 α οἵδίσθη, ΓΟΣ 016 ΊΥΟΠΙΔΠ {ο Ὦθ α Ῥτορος πιοί]μοτ ο{ οἵΠΖεπ, {οχ ἐ]ιθ 

οἰή]άτθι {ο Ὦθ ἐχα]ποᾶ {ο Ῥο οἰίπεπβ; {ια αἰτῖοί {αποϊ]γ, νν]ε] {λος 

οοπβαΐο, πηαδῦ Ῥαςο 1086] οἩ ορτίαΙπ οοπάΙΙοπ8. Τό πιαβέ Ἠαγο {]ιθ 

ΊηΘΑΩΠΦ οἳ δαμφιδίοησθ, απά {ἶιθρο ἵπ απαπΘΙὐΥ απά Ἰῑπᾶ πο] α5 {ο 

ριαταπίύοθ Ἰεῖθατο. Τό πχαςδύ Ἰανο {ο Ῥτοραι Ππβίταπιοπίβ {οχ 198 

νγοχῖς. Τ]οςο ατο {ουπά 1π πο ϱΊανο απἆ ἵπ Ῥτοροτίγ, {1ο Ηνίηρ απἆ 

ἔιο Π{ο]θος Ιπδίγιπησηί. Ἐπαέ ἴἶλο Ἱπδίταπιοπέ 8ο οπιρ]ογοᾶ Ὦγ {ιο 

{ατηϊ]γ οη]γ {οπο] ἐν βἰαίο ἑμτοαρ]ι ἐπο Γαπ]σ, 8ο {Πεγ ατο ἐτεαθεά 

οἳ {1 ἵπ {λμῖς Πτδῦ Ῥοοῖς, πηΙο]ι ὑτοαίς οἱ πο {απ]γ, ννλα]εί ἐῑα 
νύΟΠΊΘΠ οπά οἸπ]άτοη, Ὕνηο πιο] ΠΊΟΥΘ οἱοβεῖγ απάἆ Ππιπιεάϊια{ε]γ οοη- 
ο6ἵΏ ἴ]ιο βἰαΐθ, ἆἴο ἐτοαίοά οἱ ΥοτΥ βΠσ]έ]γ. ἘΤηαῖς το]αίίοπ8 {ο οπθ 

αποΐἩοασ, ΟΥ {ο ἴ]ιο οΟΠΙΠΙΟΠ Ἠθαά, το σΊτεῃ, απά {νο ἀῑδίποίίοη 18 

πιατ]οὰ Ῥούντοση {1ο οχοο]]οποο τοπ]τοά ἵπ {λοπα, απά θ]ιαί τοαπϊτοά 

ἵη {μα οἴδίζαοπε. Ἐν ένο ρτοάιοῦίοη οἱ {5 οχοε]]εποο ἵπ οἴέ]ιαι 15 ἐ]ο 
γγοχ]ς οἳ οἀποαβῖοη, απά (αί 16 α βἰαίθ ιιθεῖοη, απά οαπ οπ]γ Ῥο 

ϱαὐ15{αοοτΙ]γ ἰτοαίοά; αἲ α Ἰαΐοτ Ῥετῖοᾶ, Ὑγηεη Ὑνο Ἰανο Ἰκείο]ιεά οτέ 
ἴπο οοπβύϊθαδΙοη οἱ {πο βίαίο οἱ νυμ]ο] Πεν ατθ {ο ο πἹεΠΙΘείς----ᾱ8 
αἱ οἆποαθίοπ πηαδύ Όθας ἀῑτοοῦ ταίετεποθ {ο ἐμο οοπβἑίΙοῃ. 

Το τείττη {ο ἐ]ιο Ροῖηέ πἹοχο Γα]]γ ἐτεαζεά, ἐ]ιαῦ οἱ ἐ]ια Ιπαίγαπιθπ{ς 

ΟΥ ΠΘΟΘΘΒΑΙΥ Ῥαθῖς οἱ ἴπο {απῖ]γ 16, νι 169 ἐννοίο]ά ἀῑνίδίοη Ιπέο 

Ἠνίηπρ απά Ἠ[ε]οςς---εἶανο απἀ Ῥτορατίγ. Τ]ο Πχεί 15 πιοτο Ἱπιροτίαπό 
ἔμαη ἴμο βεοοπἆ, απά τος αῖσεδ ΠΙΟΥΘ αἰθθη{ίοῃ. 

Μεη ατθ πού οατια] ἵηπ [αοι]έ]θς αΠΥ πἹοτθ ἔλαπ ἵπ οζγγατᾶ {οτπι. 
ΜΒΟΠΊΘ ατθ οα]οπ]αίθά {ος τα]θ, οὔ]ετς [ος 5α]θοθῖοπ; ἴ]λο οπ6 σαῖἆο, 

ἴ]ο οὔ]μος {οΠουν; απά 1ο τε]αῖοη Ῥούννθοη ἔ]ιο τα]θς απά ένο τα]εὰ, 

{]ιθ πιαδίος απά βογγαπέ 15, 1 {]οτο Ὦο πν]βάοπι αρρ]ῖεᾶ, α. νν]ο]θβοπιθ 
οπ6 Τοχς Ῥοΐμ. ἘῬτῦ α βετναπί {ο Ατβζοΐ]θ, 45 {ο ἐ]ιο αποϊοηές, Ἱππῖ- 

νοιβα]1ν, πνπεί]ιες οπεηία], (τθο]ς, ος Έοπιαῃ, Ύγας ἃ 5ἶανο, απἆ {ιο 
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το]αίῖοπ {Ποταίοχο Ῥοΐννοση πιαδίος απἀ Μἶωνο, 1 {]ιοτο πνοχο σοοᾶποβς 

απά νηθάοπα 1π ἐ]θ ππαδίος, Ύναβ α ΥΠΟΙΘΡΟΠΙΘ 9Π6 {ΟΥ Ῥοίμ. ἘΤ]αῦ αἲ 

Ώπιθ 1ΏθΏ Ύγθχθ εἶαγας γν]ο ]ιοι]ά Ἠαγο Ώθοι Πιαδίουβ, νν]ιθί]ιοτ {Γοτη 
οχοθρίῖοπα] σα5ο οἱ βιρεποσΙέγ 1π ἐἶιο Ῥαχδατίαη, ος {τοπ ἴμθ αοο- 
ἀθπίς οἱ να, ἵη ἔ]ιο ο.5ο οἱ ἐἶιο ατοεῖς, γγου]ά ποῦ ἵπ Ατἰκέοί]ε ογες 
νηαίο {πο Ἱπδὐϊθπίίοη. Τη ἐ]ο Ιηβίαποες βαρροβθά {Ποτθ πναθ απ. ον]], 

Ῥαό οἩ {ο γγ]ο]ο ἐῆπο Ιπβϊαδῖοπ τεπηαϊποᾶ σοοᾷ. Τ]1 εἶατο, 1Ε τὶρ]θ]γ 

Ἀ 5ἶανε, υγου]ά Ῥο ππ/{οτίαπαίο 1 ποῦ α εἶαγο; 5ο {ιο {6ο ατίσαη. γναβ 

τεδ]]γ 1689 [οτέαπαίο παπι {1ο βἼατο, Ἠθ Ἰαὰ ἔ]ο ον]] υν]οιέ ἐλο ροοᾶ, 

πο πιοπία] απἆ Ῥο]θῖοα] Ἱπ{ετιοπϐγ υηλοτέ {πο ο.τθ απᾶ ραϊάαπορῬ 
Ὑγ]]ο]ι ἴ1ο το]α{1οπ {ο α πηαβίογ 5θοπταᾶ {μο εἶατο. 

Ὑγαῆι τεσατά {ο ἴιο βοοοπά ἀῑνίβίοη, ἐ]λαῦ οἳ Ιπαπῖπιαίθ Ῥτορατίγ, 
γιο νγθα]ί υγγοπ]ά οοπβϊκὺ ἵπ ὑλαῦ απιοππέ οἱ Ρχοροχζγ, ἐλαῦ οοπι- 
πιαπά οΥ6Σ {1θ πΊθαπς οἱ βαηθϊκίεποθ γγ]λ]ο]ι ϱπου]ά Ῥο αὐτῖοί]γ β1Ώβος-- 

ν]οπῦ {ο {πο Ῥ"χροβοἙ οΓ ἴ]ιο {ωπηῖ]γ. Όπου ]εί ἴ]ο απποιπό ραβς ἐλαῦ 

πι, απ Ῥτοροτίγ Ῥεοοπιθθ απ οπά ἵπ 1986]{, 16 οΈαδες {ο Ῥο σοοᾷ, 198 
Ῥυτθα]ό 18 {ο Ῥο Ῥ]απιεά. ΤΠ ἴ]ιο {ΟΣΠΙΘΙ ο886 16 15 παίπτα] απᾶ ]απά- 
αΏ]6, ἵπ {ιο Ἰαζοτ, οοπίταχΥ {ο παΐατα, απ {ο οῬ]εοῦ οἱ Ῥ]απαθ. 5ο 

ἴ]ιαῦ πο αοφβΙδίοη οἳ Ῥτοροσίγ 18 1π ἐ]θ οΠθ 0386 παίαχα], οροοποπηῖ- 

σα], βαΏβειν]οηύ {ο {1ο Ἠϊσίιας υναηίς οἱ {ο {απο]]γ, απά Ἠπαϊίοά ὮΥγ 

ἴ]οβο πγαπίβ; απά {μο βοἴεπος γνλ]ο]ι ἐτθαίς οἳ 16, ἀῑτθοίς 155 αἰίοπ{ῖοῃ. 

{ο ιο Ὑν]ιο]θ απθβίῖοπ οξ {πο βαβίοπαποθ οἳ ο {απιΙ]γ, νλοί]ος ἐ]ιαῦ 

Βιδύοπαποθ Ῥο ἀθτιγεά ἴτοπα 1696 Ἱπάεροπάεπί, Ιβο]αίεά οχοτίΙοηΒ, ος 

τθΙτθ 4η ππίοη γηίῃ οἴμοτθ απἆ 19 ἀετ]νεά {τοπι οχοηαπρθ. Τ]ιθ 

τατ]οἈβ πηοᾶθε, {]οτοίοτα, ὮΥ υν]]οῖ πιαπ 86οΙΥΘ5 Ἠ]9 φΏβίθίοποθ, απά 

ο Ῥ]ιαποπιοπα οἱ οχο]αηρθ ἆτθ ο α]]Υ ἵπ ἀῑιο Ἠποϊίς α Ῥατί οἱ {]λ]β 
ἔταθ βοἵεπορ. 

Τη {1ο οἴ]ος οᾳςο, {ιο αοφιβίᾷίοη οἳ Ῥτοροτίγ, πο Ίοπρος αν ΠΊΘΑΠΒΘ 

Ῥπἡ 4η οπἀ, 15 ορεῃ {ο οΏ]εσοίίοπϐ, απά 15 οοπίτατγ {ο παίατο, {]οαρ]ι 
πού ἵῃ α11 198 Ῥχαπο]ιθ ος πα]1γ Ῥ]απιοαβ]θ. 1Τὲ 15 ἐῑο παίττα] 90Π86- 
ᾳποπορ οἳ {1 {ΟΣΠ16Σ, {ος οπςθ οχίοπά {ο τε]αίίοπ8 οἳ πιαΠ 1π τορρθοῦ 
οἳ οχομαπσο Ῥογοπά {ο {ατη]γ ος ν]]ασο, απά γοι γναπέ α πιθάϊιαπη. 

Τ]18 πιεάΙαπα 18 ΏΙΟΠ6Υ, Ὑη]ο]ι οποθ Ιπίτοάασθά ]δεάβ {ο η ΙΠΙΠΙΘΩΦΘ 

ἀανο]ορπιοπί οξ οοΠΏΠΙΘΙΟΘ, Ὦθοοπιθϐ 1π ΤΡΙ πηϊπάς ποῖ {ἴ]ο τ6ρΙθ- 

βΒοηία{]νο οἱ υγοα]ϐ1, Ὀταῦ γνθα]{]ι 118ο]Ε, οθαθος {ο Ὦθ α ΠΊΘΙΘ ΠΊΘΑΠΒ, απά 

18 Ῥατειεά ΙπάεβπΙ{οΙγ αξ απ οπά ἵη 1Μβε]ξ. ΑΙ (5 Ατκίοίζ]ο οῬ]εοίβ 
ο, Ῥαἡ τεβεινες Ες Πϊσ]ιεςί Ῥ]απιο {ος ἐπαῦ Ῥατῦ οἱ οοΠΊπΊΘΓοΘ Ὑνπεχθ 

ΊΊΟΠΘΥ 198ε]ί 16 {πο πηαθετία] οἱ ἐ]ο ἐταηβασθίοηβ; αἲ] Ιπήοτορὺ ἶ 8η 
ο,]θοῦ οἳ Ἠῖς ἀῑξαρρτοβαίίοη, 

Έτοπα {ιο ἔθοτγ Ἡο {πτηβ {ο ἔ]ο Ρχασίϊος, Ὀτιὲ οηίοσς Ιπέο πο στθαῦ 
-. ἀθίαϊ]. 

Μο {ἐλαί ἔο Ῥοο]ς {ας Ιπίο {1ο {ο]ουνῖπσ ἀῑνίθῖοηθ ππἆος {]θβθ 

1---ο 



4 ΡΙΜΜΛΗΥ. ΓῬουκ 1. 

ἴοαχ Ἰοαάς: ΟΙνΙ] Βοοϊίγ, ΒΙανοτγ, Ἐτορεσίγ, απᾶ {ο Ἐαπι]γ 

Πε]αί1οῦβ, 
Οι. 1. 18 α ΑἸπηρ]ο Ἱπίτοάποίίοη οἳ 61ο ϱαρ]εοῦ. 

9 οοπ{αϊης ]ιο οπ]σῖη οἳ α]] βοοϊίγ, απά {ιο νατ]οιθ ἆρρταςβ 
οἱ {1ο βοοἱα] ππίοῃ. 

Ἄ----7 Ἱπο]αβινο τοαί οἱ ΒΙαγοΥγ---- η ξι Ἠϊβ οἵνη νίθυν Ριί {ουννατά 

Πταῦ, απά {Ποπ ἴ]ο οῬ]θσίίοηβ. 
8---11 Ῥτορετίγ---τοαίοὰ εἰπηϊ]ατ]γ. 

12 Τ]ο το]αίῖοη Ῥοαύνγεοη ἐῑο ΠΙΕΠΊΡΟΙΕ οΓ ο {απῇ]γ ἵπ Ροϊπέ οξ 
σοτοτηπηεηύ. 

19 Τμ νατίοαβ οχοθ]]εποῖθ οἳ {ο ροτοιτπεᾶ, ος βαρ]θεί 

εἸοππεπίς. 

Α. αοτύ οοπηθοῖηρ οπαρίαχ οἶοβες {πε Ῥου]. 



σουτ ον ης 

ον 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 

| ο. ε Αι 
| ωπΡΙΑΝ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ ταρ2 

πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινὸς ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ 
Ν ΄. - - / ’ ’ ’ 

γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττούσι πάντες), 
Αν ο) ια 9 - .] / ’ 

ὁῆλον ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινὸς στοχάζονται, μάλιστα δέ, 
. - ’ ’ - ’ [ὁ 

καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων, ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας 
’ . ἄἅλ ν 0’ ὃ) 3 ια ε / 4 

περιέχουσα τας ἄλλας' αὕτη ὃ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ 
ε / ε / ϱ/ ω Ὁ) 5” ἀ ! .] 

ἡ κοινωνία ἡ πολιτική. Όσοι μὲν οὖν οἴονται πολιτικὸν καὶ 
. 3 3 . 4 Δ ωὶ ] 3 ” 3 

βασιλικὸν καὶ οἰκονομικὸν καὶ δεσποτικὸν εἶναι τὸν αὐτόν, οὐ 
- .) 4 

καλῶς λέγουσιν' πλήθει γὰρ καὶ ὀλιγότητι νοµίζουσι δια- 
’ 9 5 5 :ὸ / ιό ωὶ «Ἀ 4 9 / 

Φερειν, ἀλλ᾽ οὐκ εἶδει τούτων ἑκαστον, οἷον ἄν µεν ολίγων, 
ἆ , αΆ αν λ, / αι ἳ κ ευ , 
εσπότην, ἂν ὁὲ πλειόνων, οἰκονόμον, ἂν ὃ ἔτι πλειόνων, πο- 

Ν υ] ’ ια ’ 

λιτικὸν ἢ βασιλικόν, ὡς οὐδὲν διαφέρουσαν μεγάλην οἰκίαν ἡ 
Δ / 3 Δ δὲ ια ’ ο .) ια) 

µικρᾶν πολιν, καὶ πολιτικον ὁε καὶ βασιλικόν, ὅταν μὲν αὐ- 
Δ . ’ / ς/ οὲ λ ’ αν 9 

τὸς ἐφεστήκη, βασιλικόὀν, ὅταν ὁὲ κατὰ λόγους τῆς ἐπι- 
- ’ . ’ ” 4 9 

στήµης τῆς τοιαύτης, κατὰ µέρος ἄρχων καὶ ἀρχόμενος, 

πολιτικόν' ταῦτα ὃ οὐκ ἔστιν ἀληθη. Δῆλον ὃ) ἔσται τὸ 3 

1. τι Οοπιρ. Εί τ. Ἱ. 4. Ῥ. 1904, 

26, Τοχ ιο τε]αῦ]οη οἱ ροβί]σα] βοΐεηοθ 
{ο οἴπαγ βοἴθποςθβ, απᾶά {ου {ιο τε]αὔίοη. 

Ῥείννθεπ ἔλαο ἀϊῑῄετοπί αββοοϊαίοης οΕ 

«1π63, Ελ. νππ. Ἡ. 4. Ῥ. 1Ι6ο, 8: συµ- 
πορεύονται ἐπί τινι συμφέροντι Καὶ πο- 

ριζόμενοί τι τῶν εἰς τὸν βίον" καὶ ἡ 

πολιτικὴ δὲ κοινωνία τοῦ συμφέροντος 

ἕνεκα. 

δῆλον ὡς, κ.τ.λ.] “10 15 οἶεατ ὑ]ιαίῦ 
πνλ]θί α]] αἴπῃ αὖ 8οπηθ σοοά, γεῦ ἵπ {ο 
Ἠϊσ]εεί ἆεσταρ απά αἲ 1ο Ἡϊρ]ιερῦ σοοἆ 
ἆοθβ {]ιαῦ αἴπα ννη]οῖι Ἱπο]αάθβ αἲ ἴ]ε 
οὔετβ,᾽ µορίοις ἐοίκασι τῆς πολιτικῆς. 

2 "Ὅσοι μὲν οὖν] Τ]ο αἰ]αβίοη 16 ο 
Ἐ]αΐο, Ροϊδίσιδ, 355 Ἐ, Ἀπά ο ορί- 

πῖοη 1 α[ονγθά νποιυ]ἀ, 1π Ατὶριοί]οΏΏ 

νϊθνν, αἲ οποθ ΒἴΟΡ αἱ {ατί]ετ ἀϊβοιβ- 

βΊοη. ΤΠο Ῥοάγ Ροµῖο νι 196 οοπ]- 

Ῥ]ες οτσαηΙζαὔϊοη Ὑγοι]ά ἀἴβαρρεατ. 

- πλήθει γάρ] “ΤΠ6Υ ατθ {]θ β4Πῃθ, 
ἴπεγ αἱερο, {οτ 16 186 οηΙγ ἵη ΏΝΠΙΡΘΣ 

ἴλαῦ {ου ἀῑῑετ.᾽ 
ὀλίγων] νθι Βομπεϊάετ πηαίκο 0Πίβ 

ἀερεπά οἩ 80116 β1οἩ Ὑγοτά α5 ἄρχηῃ. 
κατὰ λόγους, κ.τ.λ.] ΄Ιπ {1ο {θιπαβ 

οἳ {Πῖς Ῥτεεπάρεά Ῥο]λῖσα] βοΐεποθ, 
βηθετίηρ εχρτεββῖοΏ Ἀδοά ὮΥ ιοβο ἵπ 

πηοβθ πποαζἩ Ἡο ραῦς 018 αἰθεπιρύ αἲ 

ἴπο αἴπιρμβοαῦίοη οἱ ἴ]ο βοϊεπορ οΓ 
Ῥο]ήρβ. 

ταῦτα δέ] Ὦγ αἰετῖπρ {πο βορρίπς 



Μοοϊείγ. 

2 θεωρήσειεν. 

6 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. Γ118, 
’ 3 ο Ν 4 ε / / ο/ 

λεγόμενον ἐπισκοποῦσι κατα την ὑφηγημένην µέθοδον' ὥσ- 

περ γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ σύνθετον µέχρι τῶν ἀσυνθέτων 
- ” . ’ -. 

ἀνάγκη διαιρεῖν (ταῦτα γάρ ἐλάχιστα µόρια τοῦ παντός), 
9/ η » ω [ - »{ / « 

οὕτω καὶ πόλιν ἐξ ὧν σύγκειται σκοποῦντες ὀψόμεθα καὶ 

περὶ τούτων μᾶλλον, τί τε διαφέρουσιν ἀλλήλων, καὶ εἴ τι 
4 3 ’ -- το ” . / 

τεχνικὸν ἐνδέχεται λαβεῖν περὶ ἕκαστον τῶν ῥηθέντων. 

2 Εὲ δή τις ἐξ ἀρχῆς τὰ πράγµατα φυόμενα βλέψειεν, 
Ὀμοὶν οἳ - / 3» ή 

ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, καὶ ἐν τούτοις κάλλιστ ἂν οὕτω 
Α΄ / 9; - ὸ' ’ 4 ” 

νάγκη ὁή πρῶτον συν υάζεσθαι τοὺς ἄνευ 
ωὶ ωλ - . ” - 

ἀλλήλων μὴ δυναµένους εἶναι, οἷον θΊλυ μὲν καὶ ἄρρεν τῆς ὃ . 
γενέσεως ἕνεκεν (καὶ τοῦτο οὐκ ἐκ προαιρέσεως, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

Αν / ο Δ 8 “καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις καὶ φυτοῖς φυσικὸν τὸ ἐφίεσθαι, 
Ὡω 5 ’ - - ς 3 δὲ ΄ 

οἷον αὐτό, τοιοῦτον καταλιπεῖν ἕτερον), ἄρχον δὲ φύσει 
. λ ’ Α 

καὶ ἀρχόμενον διὰ τὴν σωτηρίαν' τὸ μὲν γὰρ δυνάμενον τῇ 
ὸ , ον ὴ ’ 8 ὸ ΄ς- ’ Δ δὲ 

ιανοίᾳ προορᾶν ἄρχον φύσει καὶ εσπόζον φύσει, τὸ δὲ 

δυνάµενον τῷ σώματι ταῦτα ποιεῖν ἀρχόμενον καὶ φύσει 

4 δοῦλον" διὸ δεσπότη καὶ δούλῳ ταὐτὸ συμφέρει. Φύσει μὲν 

Τ ννςὮ ο τηα]ο 16 οἶεατ ἐ]ιαῦ υπ]6 οοἩ- 
ηθοῖς βοἱθ]γ η νγ]ιαῦ ῬτοοθᾶθΒ. 

8 τὸ λεγόμενον] Ὑγπαῦ 19 μι Τ 
οοηβΙάθγ αοοῦ, 2 35 α ῬατοπίπείϊσοἙ] τθ- 

πηατ]ς, αηᾶ ΟΝΤΤΥ Ῥαο]ς τὸ λεγόμενον ἴο 

5θοῦ. 1, 'ο ἴῑθ βἐαζοπιοπί ἐπαῦ πο ροῇ- 

σα] βοοϊεῦγ οοπιρτεµεπάβ αἲὶ οἴλοτβ, 
απά ὮΥγ αραῖηπ οἨαηρίης Ίο βὔορ Τ 

Ῥτίηπρ ὥσπερ γάρ Ιπίο πποτο Πηπηθα1αίθ 

οοππεχῖοη ηδη ὑμῖς Πτοῦ οἸατςβο, 
τὴν ὑφηγημένην µέθοδον] ΄Τηθπηεί]οά 

νλ]οὮ Ἠας Ἠετύο σα]άεά 5, 6 ποῖτο 
πιόζποᾶς Ἰαβρίζαε]]θ,”. Βὲ Ἠ], ΕΙ. τ. 

7, 9. Ῥ. 1108, 3. Βο]μποεϊάοτ 8ἱ6ο οοτη- 
Ῥαπθβ ἄε «επ. Απύπι, 1Π. 9. Ῥ. 758, 

2δ8. 

περὶ τούτων] 1.6. ἐξ ὧν σύγκειται, 
ἴμο οοπαιροπεπ{ ε]ετπεηίβ. 

τεχνικόν] βοϊεπάβο.) 

ΤΙ. απ “Το Ατὶβζοῦ]ο απά Ὠΐοσαν- 
ος,” βαὖς Ντ ἀτοῦο, «15 γγαβ 8η Ἱπ- 
ὑοτερίτπς ΙπαιΙτγ {ο ασ Ῥασ]ς αἲἱ 
Ῥομᾶσα] βοοϊεῦγ ἱπίο ορτίαϊη αββαπιθά 

εἸοπιδηίατγ 4ὔοπβ. Επ ἔο Ἡϊδεοσῖατ 
πηιβῦ αοοερῦ 35 απ αΠήτηαίο {ο ἴ]ο 
οατ]θςέ αἰαίο οἱ ήπσς υηῖο]ι Ἠΐ8 νηζ- 
ΏΘΡΒΘΒ 1ηθ]κο Ἐπονπη {ο Ἠϊπα,” (τοίο, 

οἱ. ττ, Ρ. 78, τα Ἐάῑ  Όοπιρατθ 
4ἶπο ΝΙεραἩτ, Ὑ οἱ. 1. ϱ. 394. 

τὰ πράγµατα φυόµενα] “πρβ ϱτοΥ/- 

ἵησ. Βο Ῥ]αΐο, Ἔερ. 369 α, βρεα]κ5 οἳ 
γιγνοµένην πόλω. -μερρ. νι. 757 ο. 

ἐν τούτοις] ἵπ ροµβσα] 4πθδοΏΒ, 
ο ἀνάγκη δή] Ἰ εποα]ά Ῥτείετ δέ, 

{πο αἴτπηρ]θ οοππεοθῖπσ ῬΡατίϊοθ. 

οὐκ ἐκ προαιρέσεως] “«τῖεν αατρῖ- 
ἐπαίτα,”. Βὲ Ἠ, Τί 18 η ορεάίεπος {ο 

α ηαίιτα] Ἰπβποῦ, ποῦ α απθβδΏίοη ος 
ἀελρεταίοι ος σι]. 

φυτοῖς] Βομπεϊάετ Ἰπέετ ἴμαῦ Α. 
Ψ/88 ΑΥΓΑΓΘ ΟΓ {πε ΒεχθΒ οἱ Ρ]απίς. 

τὸ μὲν γάρ] “Τηαῦ {πετο ἵδ απ ἄρχον 
φύσει 15 οἶεατ, {ον ἴλαῦ νλῖοἩ, ὅο.' 

ταῦτα ἵδ ἴμο π] οἳ ιο νήβεν απᾶ 
ΤΊΟΥΘ Γατισηζεά. 

δεσπότῃ καὶ δούλῳ] Τη65ο αγε 5Π’ρροά 

1π 48 οᾳνα]εηίβ {ο ἄρχοντι καὶ ἆρχο- 



1.48] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. ς α 

οὖν διώρισται τὸ ϐθΏλυ καὶ τὸ δοῦλον' οὐθὲν γὰρ ἡ φύσις .., τὴ 
υποιεῖ τοιοῦτον οἷον χαλκοτύποι τὴν Δελφικὴν μάχαιραν 

- 3 9 ἃ Φε ϱ/ λ ο Ξ » / 1232 Β 
πενιχρῶς, ἀλλ᾽ ἓν προς ἓν' οὕτω γαρ ἄν ἀποτελοῖτο κἀλ- 

- 9 / ιό Δ - 3 3 φ ο ο 

λιστα τῶν ὀργαάνων ἕκαστον, µῆ πολλοῖς ἔργοις αλλ ενι 

δουλεῦον. ἐν δὲ τοῖς βαρβάροις τὸ θῇλυ καὶ δοῦλον τὴν 4 
να / 2/ ὃ) 9/ Δ ’ 5 . ο 

αὐτὴν ἔχει τάξιν. αἴτιον ὃ) ὅτι τὸ φύσει ἄρχον οὐκ ἔχου- 

σιν, ἀλλὰ «γίνεται ἡ κοινωνία αὐτῶν δούλης καὶ δούλου. 
διό φασιν οἱ ποιηταὶ 

. βαρβάρων δ) Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός, 

ὡς ταὐτὸ φύσει βάρβαρον καὶ δοῦλον ὄν. ἾἜκ μὲν οὖν 6 
, - ’ - α. Α ’ α ) Γ ’ 

τούτων τῶν δύο κοινωνιῶν οἰκία πρώτη, καὶ ὀρθῶς 'Ἡσίοδος 

εἶπε ποιήσας 

οἶκον μὲν πρώτιστα γυναϊκά τε βοῦν τ᾽ ἀροτῆρα" 

µένῳ, Ὀαἳ ἴΠεγ 419 ποῦ τθα]]γ βο, απά 16 

18 ἵπ {πε Ῥτοροτ Ππάρπιεηῦ οἩ 018 {γαη- 
βΙθίοη {λαῦ, 45 16 ΒΘΕΠΙΒ {ο Τηθ, 168 

{πο βο]αοη οἳ {λα ᾳπθβίοηῦ ΟΕ ΒΊΑΥΕΓΥ. 
Τηο Ἰαβύ το]αθίοη ἵβ οΏθ ὙΠῖο] ΤΙΔΥ 
Ἀ1πγαγς απά νη]] ανναγβ ὙΎΠοΙθβοπηθΙΥ 

οχϊῖβί,  Τηο {οτπηετ 88 Αι βοιιπά οΏθ 1Π 

198 {πῃο---Ἠα8 οθαβθᾷ {ο Ῥο Βο ποΥ’. 
8 “Ναΐπτο Ἠ88 πατκοά {1ο ἀῑβῶπο- 

Ώου Ῥεῦθοη τηφ]ο απά {ετηα]θ, β]νο 

απά τηββίογ ;᾿ {οτ οη {πο ΡτοάποζΙοΏΒ οΕ 
παίατο ἴπετο 18 πο βἴαπηρ οἱ Ῥογετίγ 88 
ἴμοτο 6 οη ἴλο Ὠο]ρβίαη Ἰκηῖ{6, τιαἆθ 
{ο βετνο βετεγα] ΡΊτΡΟΡΘΒ. 

Δελφικὴ µάχαιρα] ΤἩετθ Β66ΙΠΒ ηο- 

(ήτο Ῥιαῇ ἐ]ιο αοὐτια] οοπὐοχέ [γοπα υγ] οι 
νθ 08η ραϊηῃ ΑΠΥ Ἠσλίύ οἩ ο ϱαῬ]εοῦ 
οἱ {18 Ιπβαπαθηύ, 

οὕτω γάρ] «ἴδα επῖτη,᾽ “{ογ 8ο οΠΙΥ, 
ππάεχ {λπῖς οοπά που (μα 16 εΠοπ]ά πού 
Β6ΓΥΘ ΠΙΑΠΥ ῬἨχροβεβ Ῥα0 οπε,᾽ ὅο, 

4 ἐν δὲ τοῖς βαρβάροις] Τποιρ] πα- 
{ατο Ἠα8 τηατ]κεἆ {Ἴο8ο ἀϊἰδαάποίϊοπς, γεῦ 
απηοησεέ {ο Ῥατρατίαης γοι Επά ἔλθπη 
ορΗεταθεᾶ, ο νοπιαπ απά {πε βἶανο 

4γθ ἴποτο απάἱςπραϊεμαβ]ο, τὴν αὐτὴν 

ἔχει τάξιν τοῖς ἄλλοις, τοῖς ἄρσεσι καὶ - 

τοῖς δεσπόται». Οοπιρ. Ζά. Ἰευ., Ο6ἵ, 
1853, Ῥ. 38ο. ΄΄Τηε Εαβί πΙβΥ Ῥο 5αῖά 

{ο Ῥο {πο Ἰαπά ο{ οαπαΠ1ὔγ, {οτ ἴπετο {πο 
Ἠϊρῃθβί Ρ6Γ8δοΠᾶΡΘΒ αἲθ βεραταίθᾶ {οτι 

{μο Ἰουθβύ τηθπ1Ρθτβ οἱ βοοϊεῦγ ὮΥ αη 
ουγατά Ῥαττίες ΟΠΊΥ, απᾶά οπθ γ]ήο] 
ΑΏ ἩΠ{ΟΤΘΒΘΕΠ εγθηό ΤΙΑΥ οὐ ΑΠΥ 1ηο- 
πιθηί ογετύυτη.” Απά αραῖηπ: “«Τηο 
{οεβτισ οΓ ε( πα 6Υ Ῥείσγεεη πιαβίατς απά 
βεγγαη{(β”.----ὅε ιο Ῥραϊτίατο]α] Ἰοπβο- 
Ἠο]ά βγβίεπι αἱβο οχἰοηἆβ {ο {1ο εανες, 
Ἱπάθεά {1ο Ἰαΐ6ευ ατο ο[ίθη {ο {ανουτῖζθ 
οη]άτει, απιά {λαῖτ ροτίίοη ἐλπαῦ οἱ Βεη- 
Παταῖη.”. Τμϊ8 νίευγ οἱ ἴμο ραββαρο ἁπ- 
{6Υ8 {ΓΟΤΑ {Πθ οτάἵπαςγ οἩ9, πΥΒ]οἩι τηα]ςθΒ 
{πο τεπιατ]ς οΠΙΥ αΡΡΙΥ {ο ο νοτηθτ 

απᾶ {Πο βἶανο, Όαῦ (λεῃ {πο ποχύ οἶαιιδο 

1οβ6ς 165 βἱρηϊβοδηορ, 88 ἆ9θΒ ἴἩο απο- 
ἰαδοη ἴοπι Ἐπιπρίάθβ, απιά {ο ΙΠ{6Γ- 
εποθ 16 16 πιαάθ {ο Βαρροτύ, Το ἴλο 
τοε]ς αἲ ποη-ΗεΙ]επθβ ντο βαν, 

Ῥτορες οῬ]θοῦβ {ος ρονοτηπηεηό, απἀ 
Επάϊηρ ἡμαῖτ γιο Ἰπήεγθρύ ἵη Ῥείηρ ρο- 
γετηθᾶ ὮΥ πετ. 
πο αποἰωθίου 1 οπι Έτ. 1ρή. 

Αι. Ι49ο. Ἐά. Ὀϊπά. 
6 Ἀθοίβ. 3, 4 ἆτθ Ῥατοηίμοίίοα] ; 

ἴμο κοφωνίαι δύο Άτο οἴνεη Ιη 4. 
πρώτη] «ἴπ 1696 Ρτίτηασγ απιά βἰπαρ]θςύ 

{οιτη.᾽ Ἡσοβίοά, Ἰογᾖα απά Ώαὴθ, 4ο5. 
ασουι. 



8 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α, 

[ ια ” / - / / .) 

ὁ γὰρ βοῦς ἀντ οἰκέτου τοῖς πένησίν ἐστιν. 

ΓΙ1Η, 

4 ω ἩΜἩ μεν οὖν 
"Ἡ - / . ο - 4 

εἰς πασαν ἡμέραν συγνεστΏκυια κοινωγχνια κατα φύσιν οικος 

| ” { 

ἐστιν" οὓς Χαρώνδας μεν καλεῖ ὁμοσιπύους, Ἠπιμενίδης 
4 « 3 ε / . ε ὃ . / 3 α ’ 

δὲ ὁ Γρὴς ὁμοκάπους' ἡ ἐκ πλειόνων οἰκιῶν κοινωνία 
’ ’ ς Δ α) ’ ’ ’ ) 

6 πρώτη χρήσεως ἔνεκεν µῆ ἐφημέρου κώμη. µάλιστα δὲ 
9 ’ ” « ’ . ’ ο ἵ . ο] οσοι 

κατα φύσιν έοικεν { κὠμή ἀποικία οἰκίας εἶναι" οὓς καλούσί 
” ’ ” 

τινες ὁμογάλακτας παϊδάς τε καὶ παίδων παῖδας" διὸ καὶ 
η ’ ε . -” ” Δ ” 

τὸ πρῶτον ἐβασιλεύοντο αἳ πόλεις, καὶ νῦν ἔτι τὰ ἔθνη" 

ἐκ βασιλευομένων γὰρ συν]λθον. ο. Δ «ν 

πάσα Ύγαρ οἰκία βασι- 
/ κα ο α ’ 6/ 4 ϱ. 9 κο ᾽ 

λεύεται υπο του πρεσβυτατου; ωστε και αι αποικιαι διὰ 

4 ' ’ 4 ου ον ια αἳ / ς 

Ἰ τὴν συγγένειαν' καὶ τοῦτ ἐστιν Ὁ λέγει Ὅμηρος, 

θεµιστεύει δὲ ἕκαστος 

παίδων ἠδ' ἁλόχων. 
: --- / 4 ο Δ » - 5 4 ᾽ 

σποράδες γάρ" καὶ οὕτω τὸ ἀρχαῖον ὥκουν. καὶ τοὺς 
- ΄ 

θεοὺς δὲ διὰ τοῦτο πάντες, φασὶ βασιλεύεσθαι, ὅτι καὶ 

οὗς] «16 15 ἴπο αββοοϊαίοη οἱ ἴμοβθ 
ΨΝΠΟΠΑ,᾽ ἆο. 

ὁμοσιπύους] ΄ Πανῖησαβεραγαίο τηεα]- 

Ῥϊπ απά Ώτερ]αος,΄ 6αὖς Μτ ατοῖο (11. 
768), τεαᾶῖηρ ὁμοκάπνους, 38 ἆοερ Βύ 

Ἠῃ., απἆ Ὑεῦ. Τε, Ῥε]κ]κοτ τοαἆβ ὁμοκά- 

πους, «οαίηρ {οροί]ον.᾽ 

χρήσεως ἕνεκεν] ορροβθᾶ ἴο εἷς πᾶσαν 
ἡμέραν συνεστηκυῖα, ἴλαῦ αββοοϊαξίοη 

νγλ]ο]ι 18 {οτπηθά {οτ τηεεῖηπρ ουν ἀαἲ]γ 
νψαηίς 18 Πο {απΗΙγ; ἴλαῦ ἵπ νηῖοὮ 

ΠΠΟΤΘ ἴμαη οἳχ 6Υετγ ἆαγ παπί αγθ 

βαρρ]εἆ 18 ἵπ 1098 Ῥπιατγ {οττη {1ο ν]- 
Ίασο. 

6 οὗς] «ἴλο αβεοοϊαξίοη οἱ {ποβο π/Ἰο, 
η {πο Ίχησιαρο οἱ 8οτΏΘ, ατα πιιο]κ]εά 

ΡΥ {ο βαπιθ ταῖς, Οοπηρ. ΝΙ6ῦ. Ίοπο. 
ΠΗἱ6ΐ. 1. 393, ποῦ. 70 ο. 

διὸ καί] τείετς Το ἴ]ο οἰκίας ἀποικία, 
ἴλο Ῥτοοθεάϊηπρ τεπιατ]ς Ῥεΐης Ῥατεπί]ο- 

σα]. ΄ Έοχ {πο σεπετα] καρ]εοῦ ϱοο ΜΜ 
(τοῦθ΄ ραταρηταβε (Π. 868). “' Ατϊκιοί]ο, 
η Ἠ18 σεποτα] {εοτγ οἳ σονετητηεη, 

Ίψ5 ἆοννη με Ῥοβ/ίοἨ, {λαῦ ἴ]ο οατ]]- 

εβδί βοιγοθΒ οἱ οροάίεπσοθ απά αα{]λοτῖϐγ 

απποΏς τηδηκ]πὰ ατο Ῥετβοπα], οχΗΙρῖζ- 
Ίπς {Πεπηβοε]νεβ πιοβῦ Ῥοτ[εοῦΙγ ἵπ ο 

ἴγρο οἱ ραΐετηα] βΙΡΤΕΙΠΔΟΥ ; απά {λαῖ 

ἰπετείοτο ἴμο Ἰϊποϊγ ρονετηπιεηέ, 88 

πηΟΡ{ οοη{οττια)β]ο {ο {λῖᾳ βίασε οἵ βοο]α] 
Βεη/ὐπηθηῦ, Ῥεοσππο Ῥτοραβ]γ ινε Πτεί 

οβίαρΗρ]ιεά εγετγ νηηετο.” Οοπιρ. ΕΣ. 
ντ. χἩ. 4, δ. Ῥ. Τ1Ι6ο, ὮὉ 24. 

τὰ ἔθνη] ἴο ποη-ἩεΙ]επῖο ΠαβΙοΏΒ, 
νηιείλοτ Ῥετείαη, Βογ{μίαπ, Ῥ]απ]εία, 

ος οὔῃετ. Οοπιρ. Τηαος, ΤΙ. 8ο, πν]οτθ 
Βοπιθ οἱ ἴμο Ἠ]γτίαν αἶοερ ατθ ΤΠΕΠ- 
ἠ]οπθά 38 οχοερΏοης. 

ὥστε καί] ΤΗϊ8 τεαδοπῖπς Ἠο]άς σοοά 
οἳ ἴμο ον] οοἸοπίθβ οἱ ὤτεεοσς, νμ]ο]ι 

οτρ]πα]]γ Ἱνετο ρουοτηθᾶ {τοπ {]θ Πῃθ- 
{γοροΠΒ. ς 

7 τοῦτο] ὅτι βασιλεύεται ὑπὸ τοῦ 
πρεσβυτάτου. με βἰαΐο ἀθβοτῖροᾶ ὮΥ 
Ἠοπηος, Ο. ΙΧ. 114, ἵηγο]νες ἴῑθ σο- 
νοτηπηεηό οἳ ἴ]πο εἰάεβί, απά α πης 

Ῥτῖου 6ο ἴμο Γοττηβ{ίοη ΟΓ απ αββοσἰα{οη 
οὗ {απη]]θς, Ῥτίοχ {ο ἴμο συνελθεῖν τοὺς 
βασιλευοµένου». 

τοὺς θεοὺς διὰ τοῦτο] εκρ]αϊποά ὮΥ {ο 
ὅτι καί. Όοπαρ. ατοῖε, 11. δο, αἱδοτ. 5, 

6έα8 ο ϱοᾷ8 Ἰανο Ἠοπβες απἆ ννες 

Ἰ]κο Ίηθη, 8Ο {ο Ῥτοβδεπύ ἀγηαςίγ ος 

6ος πιαδί Ίανο α ραβδί {ο τεροβ8ο προπ.” 
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9 4 ε Ν.. 4 ε 4 ] 3 - 3 ’ 

αυτοι οι μεν. ετι και νυν, οι δὲ το αρχαιον ἐβασιλεύοντο" 

ο ω . 4 5/ ε - 3 ” ε 9 

ὥσπερ δὲ καὶ τὰ εἴδη ἑαυτοῖς ἀφομοιοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, 
4 3 4 / α ο 

οὕτω καὶ τοὺς βίους τῶν θεῶν. 
ε . ’ . - 

ἡ ὃ ἐκ πλειόνων κωμῶν 8 
, « 4 / ” [ - 

κοινῶώνια τέλειος πόλις, ἤ δὴ πασης έχουσα περας της 
. ’ ” 9 - ’ 4 - [ο - ο 

αὐταρκειας ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινοµένη µεν οὖν τού ζην ένεκεν, 
Ὁ] 4 - Ὁ - 

οὖσα δὲ τοῦ εὖ ὤην. Διὸ πᾶσα πόλις φύσει ἐστίν, εἴπερ 
8 ε - [ή 5 ολ, Δ ή 5 ’ ϱ δὲ 

και αι πρωται κοινωγνιαι τελος γαρ αυτη εκεινων. ᾖ ε 

’ /΄ 9 ’ Ὡὶ Δ ϱ / ᾿ [ο [ή 

φύσις τέλος ἐστιν". οἷον γαρ εκαστὀν ἐστι της Ὑγενέσεως 
: / / Ἡ 4 ,: 4. σα, ο) 
τελεσθείσης, ταυτήν φαμεν την φύσιν ειναι εκαστου., ωσπερ 

9 , ο 9 / 
ανθρώπου, ἵππου, οικίας. 

βέλτιστον: ἡ ὃ αὐτάρκεια τέλος καὶ βέλτιστον. 

ελ η] ο- ο 4 Δ 

ἔτι τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τὸ τέλοςο 

Φ Δ 4 . ’ ε » , . ϱ 
των οὖν φανερον ὅτι τῶν φύσει ἡ πόλις ἐστι, καὶ ὅτι 
ή . ” 3 4 

ἄνθρωπος φύσει πολιτικον ζῷον, καὶ ὃ ἄπολις διὰ φύσιν 

6 Οοπιρ. τοῦθ, 1. 341, ἴοτ ἴμθ 
(τοε]ς γῖευν ϱεηοτα]]γ οἱ {ιο ν]]]ασο απά 
ἴμο οἵογ : «ο {οττηθγ βοοῖα] απΊοη γγαβ 
πηβαὔΙβ{αοὔοσΥ ;”. απ αραῖη, Ῥ. 344, 

«6ἴπο νῖ]ασο νγαβ ποῦμῖηρ τηοτθ {δη 
Γγασβῖοη απά εαροτάϊπαίθ, αρρετίαἰπῖηρ 

38 ἃ παρ ἴο ἴ]α ογσαπ]ζεά Ῥοάγ οα]]οᾶ 
πο οἵγ. ἈΒπίύ ιο οἵυγ απά ἴλο βἰαΐο 
αἲθ ἵη Ἠ]β παπά απά ἵηπ Ἠ]5 Ίαπσαασο 
οηθ απά {μθ β4ΠΠθΘ; υνμ]]ο πο οτραη1ζα- 

ὥοπ Ἰθ8ο ἔμαη ἔλο ο γ οαπ βαβίϱ{Υ 6ο 
εχἰρεποῖθι οἱ αηπ Ἰηθε]]σοπό {ΓΘΘΠΙΒΗ, 
πο οἵ υγ ἵβ 16] α Ῥοτίεοῦ ἀπιά βοἩ- 
βαβμοῖεπό Ὑνηο]θ, αἀπαϊθηρ πο Ιποογ- 

Ῥοταῦίοη ΙπΠπίο ΑΠΥ Ἠϊρ]ες Ῥοβάσα] 

ππΙῦγ.”. 
πάσης ἔχουσα πέρας] ΄Πανίηρ αἰθαίτ- 

εἆ {ια {αΠ Ἠπηί οἱ οοπιρ]είθ βαὐ]β[αο- 
Ώοη οἱ αἲἱ ουσ απ. Οοπιρ. Είή. Υ. 
Χ. 4. 1134, 26: ἐπὶ κοφωνῶν βίου πρὸς 
τὸ εἶναι αὐτάρκειαν τὸ πολιτικὸν δί- 
καιον. 

Ιδιὸ πᾶσα πόλις] Α{ἴον ἀεβηϊηρ ἴῃο 
Εἰαΐζο Ἡο Ῥτουθθᾶς 6ο οβύαῬ]ΗβΏ Όνο Ρτο- 
ῬοβΙθίοΠΑ, ]ιαῦ 16 19 φύσει, παΐττα], απιά 

Όλαί Τὸ 15 Ῥτίοτ ο ἴπο {απηῖ]γ απ ιο 
Ἰηπά]ν]άπα]. ΤΕ ιο Ηταῦ αββοοϊαζίοης, 

Έλοβο οἱ ἴπα {απ]γ απά νῖ]αρα, ατθ 
βαποῦιοηθά Ὦγ παίατε, αδίηςρ {πο γγοτά 
1η 158 ἐταερῦ 86Π86, ἴ]λαῦ αββοοϊα{Ίοη 1η 

ν/]ήοἩ ἴμογ Επά ἐλαῖν οοπηρ]αίίοη νη]] 
Ῥο βο ἔοο 16 18 ἐΠπαῖν παζατα] οηά; απᾶ 

ὑπ] παίπτα] οπᾶ οἱ οδοι πϊπςρ, παῦ 

βίαΐο ἵη νμ]οἩ οαο Ππϊπρ Άπάβ 1{8 

βα]]οβύ ἀεγε]ορπιθηί, πρ Τὸ ἵΒ νη]ο]ι 
Ἡθ πΙθαηβ ὮΥ {πο νγοτά παίατο,. Τ1ο 
Ῥογῖοά οἱ στονγύὮ πιιβῦ Ίανο Ῥαββεά {ος 

}. πο βοοϊεῦγ αβ {ος {ο Ἱπάϊν]άπα] Ῥείοτο 
οἴίπετ οπθ ος ἴμο οἴπες οπ Ὦο βαῖᾶ {ο 

Ῥο Ῥετίεοῦ, {ο Ἠανο αἰθαϊποά παζιτο. 
οἷον γὰρ ἕκαστον, παί νΥηΙοη θαο]ι 

ὑήηπο 8 Ὕπεη 198 ρτονἩ 6 80οοτΙ- 

ΡΗβ]οᾶ, ἔ]ιαῦ νο βαὖ 1έ ἵ6 ὮΥ παίατο ἵη 
εαοἳ ο.δθ, Ὑείετ 16 Ῥο τπαπ, Ἠοτβο, 

ου τν. 

ϱ τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τὸ τέλος βέλτιστον] 
Ἐμο ο͵Ἀ]εοῦ νο αἴπι αἲ, Πο επ, 18 

Ἠϊρ]ετ ἴμαη ἴμο εχετί]οηΒ Ὑνθ Τηα]ο {ο 

αὐίαῖτι 16, ἴπθ ΤΠΕΔΠΒ. Οοπηρ]είθ βαὔ1β- 
{αοῦϊοπ οἳ οἳτ νγαηίβ 18 4η οπά νο βεύ 
Ῥεΐοτθ τἹ6, απά Το ἵβ αη επ βεοιτεά ὮΥ 
ἴμο βἰαΐθ, απά βεοιτεᾶᾷ ὮΥ ἴπο βἰαῦθ 
{μτοαρ] Πο ἸηβίταππεηίαΗγ οἳ ἴ]οβο 

Ίουεγ αββοοϊαὔΙοΏΒ, 116 {ατηῖ]γ απᾶ ιο 

γῖ]ασο, ννυη]ο]ι ἆεγνε]ορο Ιπίο {πο βἰαίθ, 
φύσει πολιτικὀν] Τὸ ἵν ποεά]εβ ἴο 

πηΙΗΗΡΙΥ αποὔαδΙοηβΒ {ο βἨονγ λαί {1β 

15 Ατὶριοῦ]ε νίου {λτοασλμοαί. Τ]ο 
τβῦ ολαρίετ οἳ ιο Ε]ιίον ἵ βαβμοϊεηύ 
{ο Πο ΡΙχΡοβθ, 

ἐκ τού- 1209 



Οµρίπ οἳ καὶ οὐ ὃι 

10 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. Γ118. 

4 ’ ” ” 5 ο) / Ἀ 5 

α τυχην ἥτοι φαῦλός εστιν Ἰ κρείττων ἄνθρωπος, 

ὥσπερ καὶ ὁ ὑφ' Ὁμήρου λοιδορηθεὶς 
’ -"0η/ Φ 4 ἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιος. 

ς/ . ’ - . ή 9 ’ ϱ/ 
το ἅμα γαρ φύσει τοιοῦτος καὶ πολέμου ἐπιθυμητής, ἅτε περ 

5 Ἀ ο 2 ω) ὸ / δὲ Δ εσ 

ἄζυξ ων ὠσπερ εν πεττοις. ιοτι οε πολιτικον ο ἄνθρωπος 

- , Ἡ Δ . - ζῴον πάσης µελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζῴου μᾶλλον, 
9ῇλον. 

ΙΙ δὲ µόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων. ἡᾗ 
οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, µάτην ἡ φύσις ποιεῖ, λόγον 

« 4 - 4 ” 

μεν οὖν φωνη τοῦ 
- στ Ο Ἰ, 3 4 -- 8 ᾽ - 3/. « ’ 

λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει 
ἅ , ὰ / ὃν) / ε / 5 λήλ 6 6/ 
φοις" µέχρι γὰρ τούτου ἡ Φύσις αὐτῶν ἐλήλυθεν, ὥστε 

αἰσθάνεσθαι τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σηµαίνειν 

ἀλλήλοις: ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστὶ τὸ συμφέρον 
. Δ Φ ϱ/ . 3 ’ Ἀ Δ ” 

καὶ τὸ βλαβερὀν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον. 

12 τοῦτο γὰρ πρὸς τἆλλα ζῴα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ 
, 9 αν λ α 4 / τας λ . 

µΜονον ἀγαθοῦ και κακου και δικαίου και ἀδίκου και των 

ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν. 
8 / 

και πὀλιν. 

ς δὲ ’ ΄ -  .., 

ἤ ὃε τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν 
τς 4 ” δ ρὺ ’ / ο]  Μ.. 3 

αἱ πρὀτερον ὁή τῇ φύσει πόλις ἢ οἰκία και 
ςό ϱ ο) 2 / Δ Ν ” 3 ο 

εκαστος ΈΊμων εστιγ. το γαρ ὅλον προτερον αναγκαιον 

Ὁ -- ο , . -α 
εἶναι τοῦ μέρους" ἀναιρουμένου γὰρ τοῦ ὅλου οκ ἔσται 

ἀφρήτωρ κ.τ.λ.] ΙΓ. τκ. 63. Όοπιρ. 
(ἀτοῦθ, Ἱ. 114, ποῦ. 2, {ογ ἴπο {α]ὶ 

ΒΕΩΒΘ οἱ {Ἠθβο ποτά, ΤΠεγ ἀεποίο 
οηθ εχο]αάθά {οπι, 1 ἴῑιο Ῥ]ταίαγ, οἳ 
Γαπη]γ; 2 ἴπθ θέµιστες οἵ ἀγορά; 3 

ἴλο Ἠθβί]α, ου Ἠθατίμ, ἐῑιο τε]αοηβ ος 

βαρύ απά αρρἠαπύ. Τηο Πτα ὕνο 
Β66ΤΏ ΤΙογθ Ἱοριήπιαθε]γ ση ςπίη Ατὶβίο- 
ἴ]εᾳς ποῖῦῖοη οἱ ἀπολις. 

1ο “Ἠο πιο 18 η α16Π {ο ἴμο οἵογ 
18 ὮΥ ν]τύαο οἱ {λαί ἵπ α βἰαΐθ οὗ γα ; 
Ἠ]6 Ἰαπά 15 αραἰηδό 6νοτΥ ταἩ, Ίθ 
βύαηάς αἶοπθ Ἰ]κο απ ππσιατάεά ρίεοθ 
η ἀτααρΏίβ.᾽ Τ Ίπον οἳ πο εαρροτό 
{ον ἴλπῖβ 56ηβο, Ὀαέ Τ Ώανο ηθγογ βΒ66Π 

ΑΏΥ οἴῃογ. 
διότι δέ] «Ῥαῦ ἴλαί. Τη8 16 ο οοἵη- 

ΤΩΟΏ 56 οΓ πο γοτά διότι ἵη Α..; 1Γ9- 

οπεπύ Ἰπβίαποθς οοσασ 1Π {πο Ροζάέον. 
Οοππρατο Ῥοπ1ΐζ, Μααρή. εᾱ τό2, α6. 
αι, αἆ Όνραπ, 58, Ὦ 7, Εἱνθῦ ἃ 

ΏἳΤηΡου Οἱ ΙηβίαΠΟΘΒ. 
λόγον] «ταβῖοπα] ϱροθο]..᾽ 
ΙΙ φωνή] ἵ5 ἴλο Ππατῆου]αῦο οτγ οἳ 

αηϊτηα]ς ; Ίλησυασο, β4Υ5 ἆθ Ίταςγ, Ὀαῦ 

ποῦ ἀενε]ορεά, 
μέχρι τούτου] «5ο {81, απἆἀβο {αχ οη]γ, 

Ία5 παίιτο τθασλεά ἵπ ἐ]εῖτ ϱ859.᾽ 
τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν] οἩοδεπ 

αρρατεη{Ιγ α5 ἴπο πάθει οχργεββίοη, 
Ἰπο]αάίπςο αἲ] οὔπετβ. 

12 τούτων] εἴϊπετ τοῦ ἀγαθοῦ κ.τ.λ.: 
οττηββουπο, τῶν τὴν τοιαύτην αἴσθησιω 

ἐχόντων, “ἴἶι αββοοϊαΏ]οη Οἱ {οβο γλο 

Ἠαγε ἴμε ρετοερΏίοπ.᾽ Τη8 ΙΤ ρτείεγ. 
πρότερον δή] Οοπαρ. Ελ. ντ. χῖν. 

7. 1162, 17, {0Υ ἃ Β6ΠΒΘ ἵπ νηῖοὮ {θ 
{απο]γ Ῥτεοεάθι {πο βἰαῦθ. Έοτ ἴπθ 
ρεπετγα] Ἰχησιασθ οοππρ. (αίεφ. Χττ. Ῥ. 
14, 26. Βρεηρε], Ῥ. 7, ποίθ δ, οο]]εοίβ 

8εγετα] ρ8τα]]ο] ρ8ββαςεΒ. 
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3 94 / 9 8 α ’ ϱ/ 5 / 4 

ποὺς οὐδὲ χείρ, εἰ μὴ ὁμωνύμως, ὥσπερ εἴ τις λέγει τὴν 
η 4 [ή 4 - 

λιθίνην: διαφθαρεῖσα γὰρ ἔσται τοιαύτη. πάντα δὲ τῴ 
- ς [ο ’ ο α 

ἔργῳ ὥρισται καὶ τῇ δυνάµει, ὥστε µηκέτι τοιαῦτα ὄντα 
9 ’ 3 ς 1 Ωω] 9 3 ε ’ ϱ . Ὁ « 

οὐ λεκτέον τὰ αὐτὰ εἶναι, ἀλλ᾽ ὁμώνυμα. "Ότι μὲν οὖν ἡ 
α ’ 3 ή λ οϱ - 39 8 

πόλις καὶ φύσει καὶ πρότερον ἢ ἕκαστος, ὃηλον' εἰ γὰρ 
’ - 3/ 

μὴ αὐτάρκης ἕκαστος χωρισθείς, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις µέρεσιν 
ιό Δ Ν ε 4 4 ή - “8 ἃ 

ἕξει πρὸς τὸ ὅλον" ὁ δὲ μὴ δυνάµενος κοινωνεῖν, ἡ μηθὲν 
” 3 3 ’ 5] ’ ο 8 / 

δεόµενος δι’ αὐτάρκειαν, οὐθὲν µέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίον 
9Ά / ’ Δ Ὡ  υφ αν α κ 4 4 ’ 
ἢ θεό Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην 

κοινωνίαν' ὁ δὲ πρῶτος συστήσας µεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος. 
4 - 

ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθὲν βέλτιστον τῶν ζῴων ἄνθρωπός 
4 

ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθὲν νόµου καὶ δίκης χείριστον πάντων. 
’ . 1ὸ ’ νά 9 ε ὸ 4 ή 

χαλεπωτατη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα" ὁ ὁ ἄνθρωπος ὅπλα 
” ’ ’ 3 ο) -- Ὡ] Φ ψ 9 [ Ὁ] 

ἔχων φύεται Φρονήσει καὶ ἀρετῆ, οἷς ἐπὶ τἀναντία ἔστι 

13 ὁμωνύμων, κ.τ.λ.] «θα αἱνοοκ]]γ, 5 
οπθ πηϊρΗ{ 18ο {Ἠο ὕθγπα «Παπά οξα βίοηθ 

Ἠαπά, Έοτ {πο λαπά νπεη 198 παζατα] 
Ῥαγροβθ ο8Ἡ πο Ίοησετ Ῥο βεγνεά ὮΥ 18, 
Ψλθη οοπβεςαθηΏ/{]γ 16 18 ἀεείγογεᾶ, νη]] 
Ῥο οἩἨ αΊθγο] νηξ]ι α Ἰαπά οἱ βίοπο, απιά 
63η οη]γ Ῥο οα]]εά α Ἰαπά Ἱπαρτορες]γ;) 

καθ’ ὁμοιότητα. 

τῷ ἔργῳ ὥρισται καὶ τῃ δυνάμει] 
Οοπιρατο ἐἶιο ἀοβηϊθίοη οἱ ἀρετή ρἴνοη 
ΕΣ], Τ. ν. 2. Ῥ. 1106, 16; αἱδο Είλ, 
ΤΠ. Χ. 6. Ῥ. 1115, Ὦ 22, απᾶ Ῥε]ουν, τν. 

4 6 (σπ.). 
14 ΤΗϊ8 βοοδίοη 866Π18 ραγοη{Πείϊοα] 

απά εαροεγβαοιβ. ΤΗε ο]ααβο εἰ γὰρ µή--- 
ὅλον Ἰαβ1Π68 {ιο πρότερον; “1ου ππ]θβΒ 
6861 οπθ 8 86Η οοπαρ]εύο Ὑ’Ἠ6η βερατα{θ 
Ίοπα αἱ ούπετς Ίο 16 Ῥαύ α Ῥατί, απά 
πηιβύ Ῥο Ιιάρεά 48 α ρατός νη]] ρίαπάἀ, 

ὑλαῖ 18, η πο ἀϊβοτοπῦ τε]αζ]οη {ο {1ο 

νη]ιο]θ οἱ πἨ]ο] ο ἵ6 α Ῥατί, {Τοπ {μαί 
1η πγηΙοἩ οὔ]εγ ρατίβ ἆοίο ἐ]ιεῖτ γγ]ο]θς.᾽ 

Το ποτέ οἶαιβο, ὁ μὴ δυνάµενος, βαρ- 

Ῥοτίβ {ια φύσει, απᾶ Ἰβ ο ἴ]ο Β4ΠΠΘ 

εβεοῦ ας 859, ΥετΥγ γὶροτοιβΙγ βίαῦεά : 
Όλο μὴ δυνάµενος Ίοπι Ἠϊ8 παίατο Ῥθ-. 

ἵησ Ιπαάραιαίθ, ἴπε διὰ φύσιν οἳ 8ο, 

Ῥεΐηρ Ῥε]ουυ ἐ1θ βοοῖαὶ απΊοἩ, 88 ἴ]μθ 

μηθὲν δεόµενος 18 ἈΏογο Ἱδ; ἴῑιο ΓΟΥΠΊΘΓ 

οἶαιβο Ῥτον]άθά {Τος ἴΠθ ο.δο οἳ οπθ 
νο γγαβ οοπιρεύεηέ {ο Ιοΐη ἵπ 0] 
ππῖοη, Ῥαυ αρ οι οϐ Ποπ 16, διὰ 

τύχην ἆπολις, 

15 φύσει μὲν οὖν] “«Ἔταο ἴποτο ΙΒ ΏΥ 
παύατο 1η Ἱβ {πο Ἱππρα]θθ 6ο ]οἵῃ ἵη ἃ 
βοοϊθίγ βαοἩ ας ΙΤ Ἠανο ἀεβοτῖρεά, ἵῃπ 

βίαΐο; α]] Ἡο πιο πας πο Ἠτεύ {ο 

οοπηΏῖπθ ΤΏΘΠ, ο οτραπ17θ {Π]ς βἰαΐο, 

να ἴπο ρτεαίοβύ ο{ Ῥεποίαοίοτβ. Τηο 
Ίαησαασο Ιπιρ]θς α της ἵπ {]θ οοΏσερ- 

Ώοπη οἱ Ατ]βζοῦ]ο γΥηθη πο βἰαῦθ οχ]φ[εά. 
Οοπιρατο 1ο Ῥαββασο αιοῦθεά αΏογθ 
Ίοπι ΝΙεριἩτ, 

16 Οοπιρ, Ελ. ντι. νἩ, 7, 1159, 1. 

ὁ δ᾽ ἄνθρωπος, κ.τ.λ.] “Μαη 18 Ῥοτῃ 
νη(Ώ ΑΤΤΩΒ,᾽ ὅπλα ἔχων, οφ πἱνα]θηῖ {ο 

ὅπλοις ; «ιθβο αΤΤης αγθ Ἠ]β Ιπ{ε]]θοίιια] 

{αου]16ς, Ἠϊ8 πποτα] Ιπβποῦβ,᾽ υπο] 

Α.. Ἠετθ οα]]9 φρονήσει καὶ ἀρετῆ, νυμ]ο]ι 

οοηβϊθθη{ϐΙγ Ἡθ ΑΠοι]ά ΊἸανο οα]]οά 

δεινότητι καὶ φυσικῇ ἀρετῃ. Οοπαρ. Εί. 

νι, ΧΩ, Ῥ. 1144. 1εί. 1. 1. 4, 20, 1356, 
Ῥ 4. 

ἀρετή] ἵπ ἴπο αἰὐτὶοιεδῦ 86ΠΒΘ 18 ΟΟΤΙ- 
Ῥ]εῦο πιοτα] υΙτίπιθ; φΦρόνησι Ιπνο]νθβ 

{9 οχἰθίοπορ οἱ ἴπαῦ νΙτύιθ. 

Βοοϊείγ. 
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Οπρῖη οἱ πα , 5 ’ διὸ ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριθταφον ἄνευ 
Βοοϊείγ. 

χρήσθαι μάλιστα. 

ἀρετῆς, καὶ πρὸς ἀφρούίσια καὶ ἐδωδὴν χάριστον. ἡ δὲ 

δικαιοσύνη πολιτικόν' ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις 

ἐστίν' ἡ δὲ δίκη τοῦ δικαίου κρίσις. 

13038. 3 Ἐνπεὶ δὲ φανερὸν ἐξ ὧν µορίων ἡ πόλις συνέστηκεν, 
Βανετγ. .) - 4 3 / 5 ο ’ ” 3 

αναγκαιον περι οικονοµκιας ειπειν προτερον” πασα γαρ 

πόλις ἐξ οἰκιῶν σύγκειται. οἰκίας δὲ µέρη, ἐξ ὧν αὖθις 

οἶκία συνίσταται" οἰκία δὲ τέλειος ἐκ δούλων καὶ ἐλευθέρων. 

ἐπεὶ ὃ ἐν τοῖς ἐλαχίστοι, πρῶτον ἕκαστον Γζητητέον, 

πρῶτα δὲ καὶ ἐλάχιστα µέρη οἰκίας δεσπότης καὶ δοῦλος 

καὶ πόσις καὶ ἄλοχος καὶ πατὴρ καὶ τέκνα, περὶ τριῶν ἂν 

2 τούτων σκεπτέον εἴη τί ἕκαστον καὶ ποῖον δεῖ εἶναι. ταῦτα 

ὃ) ἐστὶ δεσποτικὴ καὶ γαµική (ἀνώνυμον γὰρ ἡ γυναικὸς καὶ 

ἀνδρὸς σύζευξις) καὶ τρίτον τεκνοποιητική: καὶ γὰρ αὕτη 

οὐκ ὠνόμασται ἰδίῳ .... ἔστωσαν ὃ) αὗται τρεῖς ἃς 

8 εἴπομεν. ἔστι δέ τι μρος ὃ δοκεῖ τοῖς μὲν εἶναι οἰκονομία, 

τοῖς δὲ μάγου ᾿μέρος αὐτῆς: ὅπως δ' ἔχει, θεωρητέον" 

λέγω δὲ περὶ τῆς καλουμένης χρηματιστικῆς. ΠἩρῶτον δὲ 
8 ’ ο] 9/ σα 7 Δ η 

περι ὀεσπότου καὶ δούλου εἴπωμεν, ἵνα τά τε προς την 
. / [ή ” Ἀ ”/ Δ Δ ”ς . 

ἀναγκαιαν χρείαν ἴδωμεν, κἂν εἴ τι προς το εἰδέναι περι 

αὐτῶν δυναίµεθα λαβεῖν βέλτιον τῶν νῦν ὑπολαμβανομένων. 

διό] ΄ Βο απτηθᾶ πια 18,’ ὅο. 
ἡ δὲ δικαιοσύνη] Ματ ποθᾶβ ἴμο τθ- 

Εἰταϊηύς οὗ Ίαν απά Ἰπβίοθ, νόµου καὶ 

δίκης, ἵη οηθ πγοτᾶ, δικαιοσύνης; Όλμαρ 18 

επηρΏαΜίοδΗΙΥ πο οτθαύατο οἳ βοοϊεῦγ, 
οἱ ο Ῥο]μδσα] απῖοη; {ος ἴμο αἁπηῖ- 
πϊβίταδΙοη ο{ ]ηβί1οε (δίκη) 18 απ αΓΤΑΏΦΘ- 
πηθηῦ ἀερεπάϊπσ οη Ῥο]μδ]σα] βοοἱείγ, 

απά {μ]ς αἀπηϊπϊβίταίοη 15 Ῥαῦ {Πο ἆθ- 

οἰείοη νυλαῦ 15 ]αδῦ Ῥοεύνεεη τηςΏ απά 

ΊηςΏ, απά ἴ]ο ὕεττη ]1βύ Ἱπηωρ]ες ]αβῇ1οο. 
Οοπιρ. ΕίΙ. ν. κ. 4. Ῥ. 1134, 26. Οἷο, 
ἄε Να. εον. 1. κ. 116. 9856 ο. Ἐά. 
Ἄοῦβοθ, Ἐρί επῖπι Ῥ]είας Ἰαβαδία αᾱ- 
γετβαςθ Ώεος ουπ απἱραβ απῖά Ῥοΐεεύ 

ηΟΡΙΒ 6966 Ἰπτῖδ, «πάπα Ποποϊπί π]]α 

ουπα Ὠθο αἲῦ οοπιπηπ]ζαβ.) 

ΤΠ. 1 περὶ οἰκονομίας] Τη εαβ]- 

οἴθηῦ]γ Ιπάϊοαίες πο Ῥαχροβδο οἱ {πα 
Ῥοο], πρότερο», βο. τῆς πόλεως. 

ἐξ ὧν αὖθις ] ́οἳ πν]ο]ι ἵπ 105 ἔατη έπθ 
Ἠοιβο οοηβῖςίς.᾽ 

ο ΤΗΙΦ 15 αἴπιρΙγ ἵπ ἀείεπος οἱ 5 
ἔοττωποΙοςγ : ἴμο ἴετπι γαμικός ἵδ 
ναπθοά 1π Είᾖ. Ν. Χ. 9. Ῥ. 1Ι124, 
Ῥ τ5, Ὢπετο Ἐθ βρεακ5 οἱ τὸ πρὸς 

γυναῖκα δίκαιον, πιά ο 841Πε γγαπῦ 168 

{ος ἵη Ελ. ντι. κ. 4. Ῥ. 1161, 22. 

3 µέγιστον µέρος] "Α τετγ Ίατσο 
ρατῦ. Ἠε βαγΒ Ἠϊτηβε] οἰκονομικῆς τέ- 
λος πλοῦτος, «Εν. Ἱ. 1. 3. Ῥ. Τ904, 9. 

τὰ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν] “Το 

Ῥτασίῖσα] βο]αῦίοἩ {οΥ {με νναπί5 οἳ οτά]- 

ΏΔΣΥ 16. πρὸς τὸ εἰδέναι, νηιὮ α νῖθυν 
{ο ἔπο βοϊοπίβο ἔλεοτγ οἱ ἴ]ε ϱαΏ]εοῦ.” 

τῶν νῦν ὑπολαμβανομένων, ΄Ῥεϊίετ ἴπαη 

ἴλο Ῥγεβεπύ ΠοίΙοπΒ οἨ {πο δα0]θοῦ.᾽ 



1. 9.1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 18 
α 4 

τοῖς μὲν γὰρ δοκεῖ ἐπιστήμη τέ τις εἶναι ἡ δεσποτεία, καὶ Βιανειγ. 
ε ο οκ. ν , . ὃ / λ 4 λ λ ως 8 
ᾗ αὐτὴ οἰκονομία καὶ δεσποτεία καὶ πολιτικὴ καὶ βασιλική, ᾳ 

’ νά 3 [ή . δὲ λ ’ Δ ὸ ” 

καθάπερ εἴπομεν ἀρχόμενοι" τοῖς δὲ παρα φύσιν τὸ ὀεσπὀ- 
ἥ . 8 

(ειν νόμφ γὰρ τὸν μὲν δοῦλον εἶναι τὸν ὃ ἐλεύθερον, 
[ 

φύσει ὃ) οὐθὲν διαφέρειν: διόπερ οὐδὲ δίκαιον" βίαιον γάρ. 
Ὁ  ᾱ-- ὁ - / -  / » 4 Αα  ϕ 4 
Ἠπεὶ οὖν ἡ κτῆσις µέρος τῆς οἰκίας ἐστὶ και ἡ κτητικὴ 4 

µέρος τῆς οἰκονομίας" ἄνευ γὰρ τῶν ἀναγκαίων ἀδύνατον 

καὶ ων καὶ εὖ Ὃην' ὥσπερ δὲ ἐν ταῖς ᾿ἀρισμέναις τέχναις 
9 - ο 3 4 / . 5 - κ 3 ελλ 

ἀναγκαῖον ἂν εἴπ ὑπάρχειν τὰ οἰκεα ὄργανα, εἰ μέλλει 
ς ο. - 

ἀποτελεσθήσεσθαι τὸ ἔργον, οὕτω καὶ τῶν οἰκονομικῶν. 
ο ., 9 ή 8 4 ή 3 ὃ) 3” Φ - 

τῶν ὃ) ὀργάνων τὰ μὲν ἄψυχα τὰ ἔμψυχα, οἷον τῷ 3 
4 4 

κυβερνήτη ὁ μὲν οἴαξ ἄψυχον, ὁ δὲ πρωρεὺς ἔμψυχον' ὁ 
α ο/ γὰρ ὑπηρέτης ἐν ὀργάνου εἴδει ταῖς τέχναις ἐστίν. οὕτω 

καὶ τὸ κτῆμα ὄργανον πρὸς ζωήν ἐστι, καὶ ἡ κτῆσις πλῆθος 
9 , 9 , α. ὸ ζλ - , 9 ιν ο 

ὀργάνων ἐστί, καὶ ὁ δοῦλος κτημά τι ἔμψυχον, καὶ ὥσπερ 
’ - 4 

ὄργανον πρὸ ὀργάνων, πᾶς ὁ ὑπηρέτης. εἰ γὰρ ἠθύνατο 3 

4 όμῳ γάρ] ΤΕΙ οχρ]αῖπβ ἐ]ιο παρὰ 
φύσιν, απά 1 ὮΥ απ αἰοταθίοη 1ῃΠ 

ἴπο βἰορρῖης οοηπθοίθά ΠΠΟΤΘ «1οβο]γ 

νηζἩ 10. ο αἶΒο διόπερ οὐδὲ δίκαιον 
18 Ῥτοασ]ί πο οἶοβο οοπποαχίοπ ση 

φύσει οὐθὲν διαφέρειν. 

ΙΥ. | Τ]πετοθ 18 βοπιθϊΒ]ηρ νοτΥ 
απ]κπνατά αροαῦ {ῖβ βοηίεπορ αβ 16 
βίαπάβ, Τ]ο απιρ]θβύ γγαΥ β6οΠΙΑ {ο Ὦο 
{οτπηα]θ καί τηθτ]ς {πο αροἀοβῖβ, «ΒίποἙ 
ἴμαη Ῥτορετύγ 8 αη εἸεπιοπὸ ἵπ {πο 
{ατηῖ]γ, ιο ατὺ οἳ αοηπτίηρ Ῥτορεγῦγ 
νη]] επῦεχ Ἰπζο {πο πηαπασοπιεπύ οἳ ἐ]ιο 
Γαταῖ]γ. Τ]μαί Ῥτορετύγ 15 βοἩ 19 οἶθατ 
ᾖγοτα ιο Γαοῦ ἔλαῦ νυν θοιῦ {οοά απά 
οἸουίπς, ἴπο ποοεβεατῖος οἱ 146, 16 18 
Ἰπροββῖρ]ο 0ο να, πιαο] Ίθ8ς {ο Ίνα 
νθ]]; απά α5 ἵη αἩ {πο ἀεβηϊζο ατῦβ 

ἴλο Ῥτορετ Ἰηβίταπηθηίϐ {ος ἴμθ νγοτ]ς 

πηαβί πεοθββατῖ]γ Ῥο τεαάγ ο ἴμο Ἠαπά 
οἱ {ο νποτ]κπηαη, ΙΕ {1ο ννοτ]ς 16 {ο Ὦο 

«οοοταρ]εῃθᾶ, βο 16 18 ἵη {1ο τηβηαρθ- 
πηθηῦ οἳ ιο {απη]γ. Τ νι Ὑϊοβοτίαβ 
απά ἴμο Ὑεέ. Ἐγ. νο αἀορῦ ἴπο ππογθ 

αγπητηθίτ]οα] τεαζ πρ οἳ τῷ οἰκονομικῷ, 

68ο Ἠϊβ Ῥτορες Ἱπβγαππθηϊϐ πηιβύ Ῥο 
τεαᾶύΥ {ο ἴπο Ἰαπά οἱ {1ο τηαβίοτ οἱ {1ο 
{απηΙ]γ.᾽ 1 ὧνο σεπ] νο 1 Κερί 1ῦ 
τηιβῦ Ὦο οοηβταθά πι οἰκεῖα,  90Π- 

βἰγαςσίῖοη οἱ ν/μ]οὮ νο Ἠανο απ Ἰπβίαηςθ 

Ἰαΐετ, 111. ΠΠ, 3, οἰκεῖος τῆς ἀπορίας 

ταύτης. 

2 ἐν ὀργάνου εἴδει] «18 ἵπ Κῑπά Ῥαῦ απ 
Ἱηβίτατηρηῦ,) “ἆοθρ πού ἀῑᾷον ἵηπ Ἱῑπά 

{ποπ {1ο Ἱπβίγατηεπ{ θεά ἵπ {πο ατίβ.) 

ταῖς τέχναι5, ταῖς ὡρισμέναις οἳ ἴμο Ἰαβύ 

Β6ΟίΙΟΣ. 

οὕτω καἰ] αξ ο Ρ]]οῦ Ἰιεά Ἱπβίπι- 
πιθη{β οΕ ἔντο ΚΙπάβ, βο 16 ν]] ο νηέ]ι 

ἴμο Ἠοαά οἳ ἴμο {απη]γ. ἜΤπο Ἱπβίτι- 
τηθπῦ ἵπ 015 6386, νλαίμοετ απΙπιαίθ ΟΥ 

Ἱπαπϊπηδίθ, 15 ἀεποιθά Ὦγ ἴιο ννοτά 
κτῆμα, απᾶ ἴηθ ασρτεραΐο οἱ βιοῖι Ἱπ- 

αἰγιτπεπύς ὮΥ κτῆσι. Όοπιρατο Εί. 
ν. κ. δ. ρ. 1194, Ὦ 1ο. 

ὄργανον πρὸ ὀργάνων] ΄οπο Ἱηβίτι- 
πιοηύ 1 {1ο ρ]ασθ οΓ ΤΩΔΏΥ;᾽ ποῦ, 48 8 
Ἠ]. βαγΒ, “16 Ῥτοπαῖετ 4θ 6οις, ρτθθ- 
ης πηζ] Ὑποῦ. 48 αποϊθά Ὦν Βο]ιηοϊάες 
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ά - » / ᾽ ο / 5 
ἕκαστον τῶν ὀργάνων κελευσθεν ἡ προαισθανόµενον ἄποτε- 

λεῖν τὸ αὑτοῦ ἔργον, ὥσπερ τὰ Δαιδάλου φασὶν ἢ τοὺς 
τοῦ Ἡφαίστου τρίποδα», οὔ φησιν ὁ ποιητὴς αὐτομάτους 

θεῖον δύεσθαι ἀγῶνα, οὕτως αἳ κερκίδες ἐκέρκιζον αὐταὶ καὶ 
ν . 9 θ / δὲ Ά ἔὸ Ε, Αα 9 ’ τὰ πλῆκτρα ἐκιθάριζεν, οὐδὲν ἂν ἔδει οὔτε τοῖς ἀρχιτέκτο- 

- 3 - / 

1204 4 σιν ὑπηρετῶν οὔτε τοῖς δεσπόταις δούλων. τὰ μὲν οὖν 
/ - 

λεγόμενα ὄργανα ποιητικὰ ὄργανά ἐστι, τὸ δὲ κτῆμα 

πρακτικόν: ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς κερκίδος ἕτερόν τι γίνεται 
παρὰ τὴν χρῆσιν αὐτῆς, ἀπὸ δὲ τῆς ἐσθῆτος καὶ τῆς κλίνης 

ᾗ χρῆσις µόνον. ἔτι ὃ) ἐπεὶ διαφέρει ἡ ποίησις εἴδει καὶ ἡ 

πρᾶξις, δέονται ὃ ἀμφότεραι ὀργάνων, ἀνάγκη καὶ ταῦτα 

ὄ τὴν αὐτὴν ἔχειν διαφοράν. ὁ δὲ βίος πρᾶξις, οὐ ποίησίς 
9 Δ .-ς ες / - Δ ᾽ - 
εστιν" διὸ και ο δοῦλος υπηρέτης των προς την πράξυ. 

χ η] ωὴ / ϱ/ 4 . ” ’ . 

τὸ δὲ κτημα λέγεται ὥσπερ καὶ τὸ µόριον. τό τε γὰρ 
« 4 

µόριον οὐ µόνον ἄλλου ἐστὶ µόριον, ἀλλὰ καὶ ὅλως ἄλλου": 
ς / αν αν 3 - 

ὁμοίως δὲ καὶ τὸ κτημα. διὸ ὁ μὲν δεσπότης τοῦ δούλου 
ζ / ’ ο να τν ο ἀν Δ ολ 9 ’ 
εσποτΏης Μονον, εκεινου ουκ εστιν ο οε ὀοουλος ου µΜονον 

. 

6 δεσπότου δοῦλός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ὅλως ἐκείνου. 
’ ω 

τις µεν 
Ὠ - η / ’ Αν 

οὖν ἡ φύσις τοῦ δούλου καὶ τίς ἡ δύναμις, ἐκ τούτων δῇλον: 

ἵη ἴηθ Ῥάββασθ. Τ1ο ἐταπε]αίοη ϱΊνοη 

τθίογς 16 τηοτθ ἀθβπῖθε]γ 6ο ἴπθ βαρετῖος 

αἀαρίαριΠίγ οἱ ιο εανο. 
8 Π,. χντπ. 276. 
4 τὰ μὲν οὖν λεγόμενα] Ἱπβίτατηεη{ϐ, 

ἵη {1ο 86Π86 ἵηπ νυη]οὮ {πο ποτά 8 
6επετα]1γ αρρᾗθᾶ, το Τον ῬτοάποίίοἨ, 
ν/ηεγεᾶς κτῆμα ἵῃπ ἴμῖ οοπιργεβεηβίνθ 

Β6ηΏβ9 18 ἴΠο απρτοάισοβνο Ῥρατῦ οἳ 

τηΘΠ΄Α Ῥτορετίγ.᾽ Α8 ππρτοάποῦινο 1ο 
18 οα]]οά πρακτικόν. Όοπηρατο Εν. ΝΤ. 
Ἡ, 6. Ῥ. 1190, Ὀτ. δ,4. 1149, Ῥ6. 

διαφέρει ἡ ποίησις] «Είλ. ντ. ἵν. τ. 
Ῥ. 1149, 4. 

καὶ ταῦτα] Τ19 Ἱπβίταπιεηίβ οἱ {πα 
Όντο τδβρθοίϊνε]γ. 

6 διὸ καὶ ὁ δοῦλος] ἂ5 Ῥεῖπρ κτῆμα 
ἔμψυχον πρὸς ζωήν. 

τὸ δὲ κτῆμα] Τη λε ρ8ββασε τε[εττεά 
{ο 4ρονο οὗ 52, ΠίΙ. ν. κ. 8, Ἡθ 186β8 

ύλθ Β4ΠΠΘ Ἰαηρτασε, ὥσπερ µέρος αὑτοῦ 

τὸ κτμα. : 

διὸ ὁ μὲν δεσπότης] “Ἠεπορ νηη]θί 
{πο πηαβύοτ 18 οπ]γ ο τηββίετ ἵη τεἔετ- 
6ηος ἴο Ἠ18 ανα, απά ἵπ πιο 8ΕΠ88 Ῥε- 

Ίοπρς {ο Ἠϊπα, 6 18 ἴηπ {Πο ταῖη 0ἩΠ- 

αἰάετοᾶ απζο ἵπ α ἀῑπετεπυ οδραοἵογ, 
ἴλο αἶανθ, οη ἴπο οἴμετ Ἰαπᾶ, 15 ποῦ 

πιοτε]γ {ο Ῥο ν]ευγοᾶ ἔτοπα ΕΠ ροῖηό οἳ 
νῖθυν απιοπρεῦ οἴμετα, ἐμαέ ο ἵς {μθ 
βΊανο οἱ α τηαβίοτ, Ῥτόῦ ο 15 αὈβο]αθε]γ 
απᾶά οπΏ τε] ἐμαί πιαβίοτΏ, Ἡθ ας πο 
οἴπετ βἷάθ οἱ Ἠ]8 εχϊβύεποο ἀῑδϊποί ἔτοπα 
Ἠ]8 πιαβ{ετ’.᾽ 

6 Τῖ 18 ιο εββοηΜ]α] 1άεα οἳ εἶανετγ 
Ολα ἵπ 16 {Πο Ῥετδοη Όθοσπῃαςς ο {Ππ]πᾳ, 
απά ΊοβεῬ αἲἱ Ἠϊ8 τὶσ]Ώ{5 45 α Ῥ6τΒΟΠ. 
Ἠο εἰαπάς τε]αθθά {ο Ἠπππαηπ βοοϊεῖγ 
οπ]γ Ίπ οαπᾶά {Ἠτοαςη Ἠϊβ τηαδίετ, Ίθ 
Ἠα5 πο Ῥτορος Ἠ{ε απά πο Ῥτορεγ Ἡαρ- 
ΡΙΠ688, 



1. 4.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 15 

ὁ γὰρ μὴ αὑτοῦ φύσει ἀλλ᾽ ἄλλου, ἄνθρωπος δέ, οὗτος φύσει 
“ ο] ον 

δοῦλός ἐστιν. ἄλλου ὃ) ἐστὶν ἄνθρωπος, ὃς ἂν κτῆμα ἢ 
3 - δὲ 3” 4 1 , 

ἄνθρωπος ὧν. κτήμα οε ὀργανον πρακτικον και χωριστογ. 

ΠἩότερον ὃ' ἐστί τις φύσει τοιοῦτος ἡ οὔ, καὶ πότερον βέλ- 5 
/ ο μΑ 5 Δ / 

τιον καὶ δίκαιόν τινι δουλεύεν ἢ οὔ, ἀλλὰ πᾶσα δουλεία 
8 ’ 3 . 4 - ’ α) λ 8 δὲ παρὰ φύσιν ἐστί, μετὰ ταῦτα σκεπτέον. οὐ χαλεπὸν δὲ 

” δν / - 

καὶ τῷ λόγῳ θεωρήσαι καὶ ἐκ τῶν γινοµένων καταμαθεῖν. 
χ Ν να. οκ 3 ὅ - 9 / 9 χ 

τὸ γὰρ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι οὗ µόνον τῶν ἀναγκαίων ἀλλὰ 
.. 4 5 9 - 3” , καὶ τῶν συµφερόντων ἐστί, καὶ εὐθὺς ἐκ γενετῆς ἔνια διέ- 

δ) |) αν 4 
στηκε τὰ μὲν ἐπὶ τὸ ἄρχεσθαι τὰ ὃ' ἐπὶ τὸ ἄρχειν. καὶ 

9 ’ 2 / ην Ἡ 
εἴδη πολλὰ καὶ ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων ἐστίν, καὶ ἀεὶ βελ- 
ΕΕ ο ’ Ὦ , να. Ἀ τίων ἡ ἀρχὴ ἡ τῶν βελτιόνων ἀρχομένων, οἷον ἀνθρώπου ἢ 

θηρίου.. τὸ γὰρ ἀποτελούμενον ἀπὸ τῶν βελτιόνων βέλτιον 8 
κ, Ὀ 4 Ἶ 4 ” 8 9) νά 9 [ ’ 

ἔργον' ὅπου δὲ τὸ μὲν ἄρχει τὸ ὃ' ἄρχεται, ἐστί τι τούτων 

ἔργον. ὅσα γὰρ ἐκ. πλειόνων συνέστηκε καὶ «γίνεται ἕν τι 
- ’ 9/ 9 

κοινόν, εἴτε ἐκ συνεχῶν εἴτ᾽ ἐκ διηρημένών, ἐν ἅπασιν ἐκ- 
4 Ν 3 ” 3 - 9 νπν 

φαίνεται τὸ ἄρχον καὶ το ἀρχόμενον. καὶ τοῦτο ἐκ τῆς 4 

Ὑ. 1 Εαΐ ἔθη οοπ1θ8 {πο ᾳπθβίίο : 
19 {πετ βαο] α Ῥείποῖ ΑΑ α {πο Τό 
γγαβ ποῦ ἀοι ρα] Εῑιαί {λογο νγεγθ βπο]ι; 

βΒοοϊθῖγ ΊναῬ Ῥαβθοά οἩη {1ο οχϊρίοποο ος 
βΙΟΝ, Ἐτί 16 {Ἠοτο ϱαοἩ α Ῥεΐπρ παΐτ- 

τα]]γἓ αρ παίατο ρἵνεῃ Ἠει βαΠοΙοἩ 
1ο πο {ιο ΤΑ Τό {ου ἴμο τον] Ιπθεγεβύ 
οἱ 8οπηθ, 18 16 Ἰπβῦ {ος βοπ1θ, ἴλαί ἴΠεγ 
β]ιου]ά Ῥο ἵπ 18 βίαΐο, οἵ 18 εΊανετΥγ 1π 
Ῥτϊποῖρ]θ α νιο]αίίοη οἱ παίατο ξ Τ]εβο 
319 ἴ]μθ Ροϊηῦς αὖ ἵβθαθ η ἴμο ποχύ ὕντο 

οἸαρίςει», απά Ατβζοῦ]οΏ ΑΠΒΥΓΘΤΑ 8Γθ 
η {ανοιτ οἱ βἸανετΥ. 

τῳ λόγῳ] «Ὦ} {λεοτγ.᾽ ἐκ τῶν Ύιο- 
μένω», “οτι αοἴια] οχρογίεποθ.᾽ 

4 '"Τηο ἀἰβποίοηι οἳ τα]; απᾶ 
τα]εά αρρεατβ 6γεΏ αὖ Ῥϊτίη, βοπιθ {αϊκα 
4παῖτ βἰαπᾶ οη οηθ βἷάθ, βοπιθ 9Ἡ {ο 

οὔλοτ.᾽ Τπεαια]γ απἆ οοπβεα επί ϱ4Ώ- 
ογάἹπαζῖοη ατο {αοῦς ννη]οὮ γοα οαπποῦ 
δεί τιά οἳ, απἆ πἨῖοὮ τηαΥ Ὦθ ϱἩθυη {ο 
ο {οχ ο Ἰπέετοβύ οἱ τπαη]ἰπά σεηθ- 
Τ8ΊΙΥ, οὐ µόνον τῶν ἀναγκαίων ἀλλὰ καὶ 
τῶν συµφερόντων. Ἅου 18 ή α1Ι, 

«Τ]ιεγθ ατο ἀῑδΗποίίοπα ἵπ {πο Ἰπά οἳ 
τα]ο ἀερεπάίπς οἩ ἴλο τα]οτ απά ἴ1θ 
τα]εά, απά ἵπ Ῥτορογβοη 88 {ἨθβῬ 4Γθ 

Ῥείέες {ια τα]θ 18 ἵη 198ε]{ ποβ]ετ.” 
3 ὅπου δέ] Τπεγ οοπιθ Ιη{ο τε]αίίοη., 

ἐν κοινωνίᾳ ἤδη ὁ ἄρχων. ΕΛ. ν. 1, 

16. Ῥ.11409, 2. ΤΠ6γ {οτι α ΥΡί6ΠΙ 
ψηδ]ι Ῥατῦς γνοτ]άπρ {οσεί]ετ {0Υ αι ΟΟΠΙ- 

ΠΊΟΠ οπά, Τ]παῦ οπά 15 {ἐλαῖτ γγοτῖς, απά 

ἴπο νγοτκ νη]] Ῥο Ῥεύίεν ἆοπο ἵπ Ῥτο- 
Ῥογίίοη 88 {1ο Ῥρατίς αγθ Ῥεΐέεγ, 

ὅσα γάρ] “Τον νηεγενετ γοι Ἠανθ 

οοπαβ]πα{Ίοη οἱ βεγογα] Ῥατῦς απά 89168 
0ηΏ6 ϱΘΟΠΙΠΙΟΠ τεβα]6, νλεί]θς ἴ]ιοβ 

Ῥατίβ Ῥο οοππποιβ, 48 1π {1ο παζαταὶ 
Ῥοάγ, οἳ ἀϊδαποῦ, α8 ἵη {πο Ῥοάγ Ρρο]ῖ- 
Πο, ἴπετο γοι Ἠαγο αενἰιἀεη{]γ ἴπο ἀβ- 
ἈποβοἨ Ῥοένγεεη τα]ετ απάἆ τα]θᾶ. Ίπ 
Είλ, 1. ν. 4. Ῥ. 1196, 26, πνθ Ἠαγο {1θ 

{6γπηβ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ. 

4 ἐκτῆς ἁπάσης φύσεως] Ῥεἳ ἆετ ρο- 

βαπηπηζεη Ναΐιχ νοτζαραγγαῖρο.’ Βίαητ, 
Οοττεοί]γ 88 6ο 66 βαπβθ, “ΤΗ βαρου- 

ἀϊπαίίοη 18 {ουπά ἵῃ αἲ] παίατο, Ῥιέ 8 

Β]ανοτΥ. 



16 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. Γ1,Ε. 

βΙανοηγ. ἁπάσης φύσεως ἐνυπάρχει τοῖς ἐμψύχοις καὶ γὰρ ἐν τοῖς 
μὴ µετέχουσι ζωῆς ἐστί τι ἀρχή, οἷον ἁρμονίας' ἀλλὰ 

ο 4 0” - / » « / 
ταυτα μεν ισως ἐξωτερικωτέρας εστι σκέψεως. Το δὲ 

ζ ζῴον πρῶτον συνέστηκεν ἐκ ψυχΏῆς καὶ σώματος, ὦν τὸ μὲν 
ά 5 4 ’ Δ δ᾽ . ’ ή ὸ -- δὲ - 9 - 

6 ἄρχον ἐστι φύσει το ἀρχόμενον' ὁεῖ ὁε σκοπεῖν ἐν τοῖς 

κατὰ φύσιν ἔχουσι μᾶλλον τὸ φύσει, καὶ μὴ ἐν τοῖς ὃδιε- 

φθαρµένοις διὸ καὶ τὸν βέλτιστα διακείµενον καὶ κατὰ 
- 4 4 4 ” / 5 -- 

σῶμα καὶ κατὰ ψυχὴν ἄνθρωπον θεωρητέον, ἐν ᾧ τοῦτο 

τ2ᾷ4 Ὦ οἼλον' τῶν γὰρ μοχθηρῶν ἢ μοχθηρῶς ἐχόντων δόξειεν ἄν 
’ - - [ο 

ἄρχειν πολλάκις τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς διὰ τὸ φαύλως καὶ 
Ὁ] - 

6 παρὰ φύσιν ἔχειν. ἔστι ὃ οὖν, ὥσπερ λέγομεν, πρῶτον ἐν ζῴφ 

θεωρῆσαι καὶ δεσποτικὴν ἀρχὴν καὶ πολιτικήν' ἡ μὲν γὰρ 

ψυχἠ τοῦ σώματος ἄρχει δεσποτικὴν ἀρχήν, ὁ δὲ νοῦς τῆς 

ὀρέξεως πολιτικήν καὶ βασιλικήν' ἐν οἷς Φανερόν ἐστιν ὅτι 
Ν ’ 8 ’ Δ εά Α.. ’ ε Λ 

κατα φύσιν καὶ συμφέρον το ἄρχεσθαι τῴ σώματι ὑπὸ 
Γα απ αν [ω] 3 α- απ δπ. 

τῆς ψυχῆς καὶ τῷ παθητικφ µορίῳ ὑπὸ τοῦ νοῦ καὶ τοῦ 

{ουπᾶ τηοτθ ραγζοπ]ατ]γ, 6 πποτο {τα]γ 

Ἰηλεγοηπί ἵπ {16 (Ἠήποσς ἐπαῦ Ίαγο 146.” 
καὶ γάρ. “1 8αγ ἵη αἲἱ παίπτα, {ος εΥεη 

Ίη {1οβο {πρι σἨῖοἩ Ἠανο πο Τε 
ἴ]ετο 18 α οεγζαῖη τα]ο οχεγοῖβθᾶ, 51ο] 

36 {Πο Ῥούεγ οἱ ἨβΤΙΛΟΗΥ.᾽ Όοπιρατο 

Ὑγοτάβινοτιμ Οε ο λε ροµε οἳ 
Φοωπά, ΧΙΙ. 

ἐξωτερικωτέρας] ΤΗϊ8 ννοτᾶ Ίας Ῥδεηῃ 
Πεαπεη{]γ ἀϊδοιβθεά. Το τοβα]έ οἱ 
ἴμο ἀϊβοιιβδῖοη 86ΘΙΠΒ {ο Ῥο ἐλαί 16 ο/θη 

ΊΩΘΑΏΒ ποζμῖηςρ πποτο Παπ ΄ αποίἩος,) 

ἔαη ἸποιΙτγ {οτεῖρῃ ἵο {πο Ῥτοβοηύ 
ΙπΙΙΣΥ.᾽ Τη ΟΕ αοὐπα] Ῥαββαρο 0] 
Ἰηθαπ]ης 18 αα{Πο]εηί, Το νγ]οῖο ϱαΏ- 

1εοῦ 1β ἐτεαίοά Ὦγ Ἠαναϊββοη, Μείαρ]η/- 

ίφιε ἆ Αγἰδίοί. Ῥατο, ΠΠ. ΊΤάντο 1. 
ο. Ἱ. Ὑο]. 1. ϱρ. 224 απᾶ Το]1. 

ΦύαἩτ επἆς ἴπο Ῥετίοά αὖ σκέψεως, 
απά Τὸ 16 Τ ἐλ]π]ς Ρ]αΐπετ βο. 

πρῶτον] “Το Ῥορίη νηζμ.’ 
5 δεῖ δὲ σκοπεῖν] Τ0 παὶρ]Ώί Ὦο ατροᾶ 

ὑλαῦ ρτασίοα]]γ {18 1 ποῦ αἴνναγς ἴῑθ 

ο8δθ, Ἐυΐ, 8αὖ8 Απβζοίθ, γοι τηβύ 
πού {ακε α Ῥαὰἆ Ἰηβδίαπος, Ῥαῦ α σοοᾷ, 

Το Ἰαάρο αηπγ πρ {τα]γ, γοα πααβῦ 
ίακο 16 αἲ 155 Ῥεςῦ, ]οοῖς αὖἲ 16 βαο] ας 1 

18 Ὦγ παίύατο, πβίης παίυτε οἳ οοΙ5ε 48 

8ροτο, 1, 2. 8. 

ἐν ᾧ τοῦτο δῆλον] ΄απᾶ ἵπ Ἠϊπα {18 18 
οἼεαχ,) τοῦτο, ἴλιαῦ {πε 5ο] τα]ες, ἴ1θ 

Ῥοάγ οῬςεγ». 
6 ἐν ζῴφ] «ἴπ δηγ απΊπηα],᾽ 
ἡ μὲν γὰρ ψυχή] Όοπιρατε ΕΙ. ν. 

15, 0. Ῥ. 1138, Ὦ 5. 

δεσποτικήν] ἴαί ἵΒ, {ος {πε σοοά ος 
{ια βου]. 

τῆς ὀρέξεως] Οἴοετο, ἄε Περ. τ. καν, 
21. Ῥ. 1161. Ὦ. Ἐά. Νοῦρῦο, {ακθς α 
ἀϊβετεηπί ν]εν: «ατα αὐ απῖτηας ΟΟΥ- 

Ῥοτὶ ἀῑοϊναν Ἰπηρετατε, ἁῑοῖσαν εἰῖαπα 
ΠριάϊπΙ; βεᾶ οοτροτῖ, αῦ Έεαχ οἴνίριαβ 

βπῇβ, από Ῥαγεπς Ἠρετῖς; Ηριάϊπϊ ααέετη 
πό βετν]ς ἀἆοπιϊπτβ, ααοά ΘαΠ οοεγοθῦ 

εἰ ΓΠαπρῖο ὄρεξι, ἵπ Ατίκιοῦθ, 18 

Ίαχροτ, οαι]να]επί {ο ἴπο ἐπιθυμητι- 

κόν οἳ ἴ]λο Λίλίσβ, 1. ΧΙ. 

ἐν οκ] ΄απιᾶ ἵπ 6Ἴιεβο οαβε» 1έ ἶ5 απ]θο 
οἶεατ.” 



1. δ.] ΠΟΔΙΤΙΚΩΝ Α. 17 
- / : 

µορίου τοῦ λόγον ἔχοντος, τὸ ὃ ἐξ ἴσου ἡ ἀνάπαλιν βλα- Ἀλναγ. 
8 [ω ’ » ο) ιό 4 ο ”/ / 

βερὸν πᾶσιν. παᾶλιν ἐν ἀνθρώπῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις 7 
6 ’ . Ν λ 4 ο/ ) 3 ’ [ά ἃ 4’ ὡσαύτως' τὰ μὲν γὰρ ἥμερα τῶν ἀγρίων βελτίω τὴν φύσιν, 

’ 4 οὐ ”/ . αφ . » ’ ’ 

τούτοις δὲ πᾶσι βέλτιον ἄρχεσθαι ὑπ' ἀνθρώπου' τυγχάνει 
Δ [ ο ” λ Ν 3” Ν Δ . ’ γὰρ σωτηρίας οὕτως. ἔτι δὲ τὸ ἄρρεν πρὸς τὸ θῆλυ φύσει 

τὸ μὲν κρεῖττον τὸ δὲ χεῖρον, τὸ μὲν ἄρχον τὸ ὃ' ἀρχόμε- 

νον. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ἐπὶ πάντων 
ἀνθρώπων. Ὅσοι μὲν οὖν τοσοῦτον διεστᾶσιν ὅσον ψυχὴ 8 

/ : - 
σώματος καὶ ἄνθρωπος θηρίου (διάκεινται δὲ τοῦτον τὸν 

τρόπον, ὅσων ἐστὶν ἔργον ἡ τοῦ σώματος χρῆσις, καὶ τοῦτ' 

ἔστ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν βέλτιστον), οὗτοι μέν εἶσι φύσει δοῦλοι, 
Ὁ) / 9 ., ’ 4 9 ’ Ὀ, 9 

οἷς βέλτιόν ἐστιν ἄρχεσθαι ταύτην τὴν ἀρχήν, εἴπερ καὶ 
τοῖς εἰρημένοιο. ἔστί γὰρ φύσει δοῦλος ὁ δυνάµενος ἄλλου 9 
εἶναι (διὸ καὶ ἄλλου ἐστίν) καὶ ὁ κοινωνῶν λόγου τοσοῦτον 

8 3 - 

ὅσον αἰσθάνεσθαι ἀλλὰ μὴ ἔχειν τὰ γὰρ ἄλλα ζῴα οὗ 
/ 3 / . Δ / ε - 8 6 , 

λόγου αἰσθανόμενα, ἀλλὰ παθήµασιν ὑπηρετεῖ. καὶ ἡ χρεία 

ἐξ ἴσου] “Το ραῦ ιο ἴντο οη α ]ευο] 

ἵη ροϊηῦ ο{ ϱονοτηπηεη{, ΟΥ {ο ΤΕΥΕΓΒΘ 
ο οτάσς, 18 ἵπ αἲ] ο.δος Ιπ]αγίοιβ.) 

7 πάλω, κ.τ.λ.] Αραϊη, ἴἨθ 6889 18 
οχαοἴ]γ ια βαπηθ ας Ῥοΐνθεη τηΔΏ απά 
ιο οἴ]ιετ απἴτηκ]β, απἆ ἆοθρ ποῦ Ἠο]ά 

ΠΘΤΕΙΥ ἵη πηαη΄ς Ἱπάϊν]άαα] παύατο, 
ο τὰ μὲν γὰρ ἥμερα, κ.τ.λ.]  Οοπιρατο 

Ῥαουπ οἩ Αἰμοίΐπι, οἱ. 1. Ῥ. 53. Ἐά. 
Μοπίασα. ἱ 

τυγχάνει γὰρ σωτηρίας] 8ο αΆογο, 

ΤΠ. 2. διὰ τὴν σωτηρίαν, βα[εῦγ νγαβ {μα 

οῬ]εοῦ οἱ {πο απ]οῃ. 
τὸν αὐτόν, κ.τ.λ.] Έτοπι 61ο Ιπαϊν]- 

ἆ σα] τηδΏ Ἡθ Ῥαβθβεά 6ο τηατ ἵπ τε]α{]οη. 
{ο {πο απῖτηκ]ς, {]ιοη {ο ηδη Ἰη το]αδΙοη 

{ο ΨΥΟΠΩΔΗ, πο Ἡθ Ἠαβ τεασηθά ἴμο ]α56 
βίασε, ἴπο τε]αθίοηβ οἳ 1Π6Π {ο ϱ8ο] 
οὔμογ, 

8 ταύτην τὴν ἀρχήν] τὴν δεσποτι- 

κήν, ἴλιαῦ οἳ α τηαβὔες οΥεΥ βΊανος, πο 

Ῥοϊπό Ἠθ πναηίβ {ο 9ΟΠΠ8 {ο, 
τοῖς εἰρημένοις] τῷ σώματι, τῷ παθη- 

τικῷ µορίῳ, τῷ θηρίῳ, τῷ θήλει. 

ϱ διὸ καὶ ἄλλου ἐστίν] Της πιαβύ 

4. Ρ. 
. 

ποῦ ο ργοββοᾶ {οο {αΣ, Ῥι0 ύα]κθη α5 8η 
ΒΒΒΟΥΡΙΟΠ οἱ {6 σεηετα] τα]ο, {μαί {πο 
βΊανο γα 5ο ὮΥ ν]τύαο οἱ α παῦυτα] Ἱπ- 
Γοτιοηϐγ. Τ0 ἆοεβ πού εχο]αἀς, 8 ἵβ 
οἶθαν γοπι {πο παχύ οπαρίος, {πο Ῥοββῖ- 
ΡΙΠΗ0γ οἱ απ απ]αβύ ϱΊανοατγ, οἱ 4η ΊΠνεΓ- 
βἶοη οἳ ἔ]ιε παίιτα] οτἀοετ. 1Π0 ἆοθβ πού 
οχο]αάςο υν]αῦ Οἴοοτο ΒΡ6αΙΑ οἱ, ΄ρεπαβ 
Ἱη]αβίςρ βετν]ὐαθῖς, απατά Ἠὶ βαπύ αἱζθ- 

πας, απ βιά Ῥοββαπύ 6589.” ο Περ. 
ΤΠ. χχν. 22. 1161, 6. 

τοσοῦτον] ΄ οη]γ βο Τατ. ΟοπιρατεΤ. 
ΤΙ. 2. τὸ δυνάµενον τῷ σώματι ταῦτα 

ποιεῖν, 

τὰ γὰρ ἄλλα] ΤἩο οοπβίγαοοη 1β 
πτερι]ας, Ῥαέ {Πο βεηβε 18 οἶεατ. Τη 
ἀεβηϊάοι β] Ίωνες ἴπο 8ἶανο, αδ 

ΤΗ, ο Ἠϊρ]ετ Ῥοβῖδίοη ἔΠαπ {ο απῖ- 
πηαΙ5; Πο τοσοῦτον 6 εχο]ιβῖνο ῬοίἩπ 
Ψ/ΙΔΥΒ 7 ἴ]ιο βΊανο 6Ώατος ἵη ΤΘΒΒΟΠ, Ῥα0 

ΟΠΙΥ {ο α οετίαῖη Ῥροϊπῦ, 
καὶ ἡ χρεία] ΄Τηε πβο {ο νλῖο] ο 

Όνο ατα ρι{,) {μθ ϱἶανο απάἆ ἴλο απἴπικ], 
ἐνατῖθΒ Ῥιύ Ἠ00]ο.) 



Β]ανοτγ. 
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1 / 6. ος δν) 3 5 - . ’ 
δὲ παραλλάττει µικρὀν' ἡ Ύαρ προς τάναγκαῖα τῷ σώματι 

- [ή -- 

βοήθεια γίνεται παρ ἀμφοῖν, παρά τε τῶν δούλων καὶ παρὰ 
. Ἱ ο 6 / . ’ 

το τῶν ἡμέρων ζφων. βούλεται µεν οὖν ἡ φύσις καὶ τὰ σώ- 

τα 

- . ο.) Αα 

µατα διαφέροντα ποιεῖν τὰ τῶν ἐλευθέρων καὶ τῶν δούλων, 
τὰ μὲν ἰσχυρὰ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρΏσιν, τὰ ὃ ὀρθὰ καὶ 

9 8 Λ 

ἄχρ]στα πρὸς τὰς τοιαύτας ἐργασίας, ἀλλὰ χρήσιμα πρὸς 
4 / [Ὀλ δξ . / ὸ / ”/ 4 

πολιτικὸν βίον (οὗτος δὲ καὶ γίνεται ιηρηµένος εἴς τε τὴν 
4 ’ 4 4 3 ’ 7 δὲ ΄ 

πολεµικήν χρείαν και την εἰρηνικήν), συμβαίνει δὲ πολλάκις 

καὶ τοὐναντίον, τοὺς μὲν τὰ σώματ᾽ ἔχειν ἐλευθέρων τοὺς 
4 8 [ή 9 4 α Ἡν / « 3 - 

δὲ τὰς ψυχάς ἐπεὶ τοῦτό γε φανερόν, ὡς εἰ τοσοῦτον 

γένοιντο διάφοροι τὸ σῶμα µόνον ὅσον αἱ τῶν θεῶν εἰκόνες, 
ή α Γη η 

τοὺς ὑπολειπομένους πάντες φαῖεν ἂν ἀξίους εἶναι τούτοις 

δουλεύειν. εἰ ὃ ἐπὶ τοῦ σώματος τοῦτ) ἀληθές, πολὺ δικαιό- 
αν - - α ὸ ’ 5 9 3 ε / 

τερον επι τῆς ψυχῆς τούτο ιωρίσθαι" ἀλλ οὐχ ὁμοίως 
ς / 9 - ’ ο - [ή 3 8 - , 

ῥάδιον ἰδεῖν τό τε τῆς ψυχΏς κάλλος καὶ τὸ τοῦ σώματος. 
ἲ / 4 4 ’ « . 

1205 Ὅτι μὲν τοίνυν εἰσὶ φύσει τινὲς οἱ μὲν ἐλεύθεροι οἱ δὲ 

δοῦλοι, φανερόν, οἷς καὶ συμφέρει τὸ δουλεύειν καὶ δίκαιόν 
5 ϱ/ λ ο ε 9 ῃ / ’ λ 

6 ἐστιν. Οτι δε και οι ταναντια φάσκοντες τροπον τινα 

ἡ τῷ σώματι βοήθεια] «Τηο αββϊαίαπσοθ | βαρογιοτῖζγ ἵπ Ῥεαιῦγ. Όοπιρβτθ 8ἶβο 

Ρῖνεη πη(Ἡ πε Ῥοάγ,᾽ ιο ἀαίῖνο οἱ ἴπο 
Ἰηβίταπηθηὔ, τοϊζἨτοπι Ε ὄτρετ.” Ρί8ΗΥ. 

ιο Ῥαΐῦ απ ορ]εσίος παϊσμυ τρ: 
Τ]ηο απ]τηα]ς ἀῑῑετ {τοπ της 1η οιζ- 
πγατά {οττη, ἴμο βἶανο απά {πο ΓΓ6ΘΠΙΩΠ 

Ἠ]5 πααβίοχ ἆο ποῦ ϱο ἀᾷοντ, Τί 15 ἴμο 
ἰεπάεπογ οἱ παίατθ, αΏΒΝΕΤΒ Ατὶδζοῖ]ο, 

το ἆο ΠΒ, 6ο πιατ]ς α ἀἱᾷετοποο, Ῥαΐ ἃ 
{επάεπογ ο/νεη ἀε[εαίεά ; 38 α Ῥταοίίσα] 

Ταοἳ νο ο{ίεπ 890 ἴμθ γοτΥγ τεγετβο {Πο 

ϱΆδο, συμβαίνει δὲ πολλάκις καὶ τοὐναγ- 
τίον, 

ἐργασίας] «Βιο]Ἀ οβΐσθς, ος βογν1ορβ.᾽ 
οὗτος δὲ καί, κ.τ.λ.] Όπο οἱ πο 

ΤΙΑΠΥ Ῥ]αοθς Ὑ]ετο α τεπηδτ]ς 15 ΙΠίτο- 
ἀαοθά νι βο Ἠθίο ποθᾶ {οτ 16, 8βο 

Ἠ{ή]ο ἃ Ῥτοροβ, {]αῦ οπθ βαβρθοῦβ 8ΠΟ- 
ἴλον Ἠαπά. 

τοὺς ὑπολειπομένους] ΄ ποβο σγ]ιο {411 
Βποτύ.  Ὁοπιρατο Ἠετοά, ν. 47 {ος ἴπθ 
εβεοί ἵῃπ α ἄτεεῖς ον οἱ α εαϊκίης 

ατοίο, ΥΠΠ. ΡΡ. 217, 218, οἩ ἴπθ ΑίΠθ- 
ηΙαη {τθαίπηεπέ οἱ Ώοτίεαβ, 

ΙΙ πολὺ δικαιότερον] “νηθ]ι {αχ ΠΙΟΓΘ 
Παβᾶσο γνοα]ά ἔπε ἀϊκαποβίοη Ἠο]ά σοοᾶ 

1η {πε οα8θ οί {πο βου].᾽ 
ὅτι μὲν οὖν] Αἴἴετ νγεϊσηῖης ἴλπο οἩ- 

1εοῦϊοηβ Ἡς οοπΏ68 πεπ ἀεοιάεά]γ {ο 
οοπο]αβίοη 1η {αγοιχ ο{ βΊαγοτγ. ΄Τπεταο 
416 ΒΟΠΠΘ ὮΥ ηδίατο 6ο, οἴπετβ ὮΥ 

ηβίατε βἶανος, απιᾶ {ου ἔμεςε {]αῖτ βἰαίο 

38 Εἶανες 18 Ῥοίῃμ αἀγαπίασθοιβ απἆ 

Παβῖ,᾽ καὶ συμφέρει καὶ δίκαιο. ἜΤηο 

πηθη{α] ἀἱῄοτοποςς ατα ααβΠοῖεηξ, γνἼετθ 

ηδῦιτο ηα5 {αΐ]οά {ο τηατ]ς {1ο Ῥοά11γ. 

ΥΙ. α οἱ τἀναντία φάσκοντες] ΄ἴ]ιοβο 
ψ/ιο ραῦ {οτγγατᾶ ο εχκαοῖ]γ ορροβῖθθ 

γ16ύγ, {1εγ ἴοο 1π ἃ οετίαϊη 8ΕΠ586 418 
ποηί, Τμετο 6 απ απηρὶσαΙγ ἵηπ ια 
Ίαησιαρο. 



1.6] 

λέγουσιν ὀρθῶς, οὐ χαλεπὸν ἰδεῖ. διχῶς γὰρ λέγεται τὸ Ἀϊδνουγ. 

δουλεύειν καὶ ὁ δοῦλος. 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 19 

/ ια 3 ἔστι γὰρ τις καὶ κατὰ νόµον 
ο αν ς 5 

δοῦλος καὶ δουλεύων' ὁ γὰρ νόμος ὁμολογία τίς ἐστιν, ἐν ᾧ 
3 - Ὡ] 

τὰ κατὰ πόλεμον κρατούµενα τῶν κρατούντων εἶναί φασιν. 
- δὴ 4 δι, 4 - 9 - / ϱ/ 

τοῦτο ὁή το ὀίκαιον πολλοι τῶν ἐν τοῖς νὸµμοις ωσπερ 2 

ῥήτορα γράφονται παρανόμων, ὡς δεινὸν εἰ τοῦ βιάσασθαι 
ὸ / λ κ) ἂν / 3 ὃ ο 9 
νναμενου και κατα υναμκιν κρειττονος εσται οὖλον και 

ἀρχόμενον τὸ βιασθέν. Ἰαὶ τοῖς μὲν οὕτω δοκεῖ τοῖς ὃ' 
.. - 3 4 - 

ἐκείνως, καὶ τῶν σοφῶν. αἴτιον δὲ ταύτης τῆς ἀμφισβη- 8 

καὶ κατὰ νόμον] «Ὦ} Ίνν αδο᾽ ας γε] 
88 φύσει. 

ὁ γὰρ νόμο] «πο Ίαυν 1 πιθατι, 

8 α βροοῖθβ οἱ τουορηῖβεά αρτθεπιθη{.᾽ 
0οπιρατο Ἠετπιαηπ (Ο. Ἐ.) 8 9. 4, απά 
ἴλο τείεγεηοθΘ ἴπΠετο ρΊναη, οβροοϊα]]γ 
Χεη. Ογ’. Υπ. 5, 73, νόμος γὰρ ἐν 
πᾶσι ἀνθρώποις ἀῑδιός ἐστιν, ὅταν πολε- 

µούντων πόλις ἁλῷ, τῶν ἑλόντων εἶναι 

-.. καὶ τὰ σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ τὰ 
χρήματα. 

. -ᾱ τοῦτο δὴ τὸ δίκαιον] «Τί ϊ9 ἐής 
-; Παβθᾶοο πει {λα τηαΏΥ ντίθτ οἨ 1η- 

-' βΜζαΙοης Ιπά]οῦ α5 αποοηρ θα άοηα].᾽ 

κατὰ δύναμιν κρείττονος] “Βαροτίος ἵπ 
΄.τηςτθ αἰτεπρίῃ.᾽ 

ο τ οὕτω] ἴλο Ἰαδύ ορἰπίοη ἐλαῦ 16 ἴ8 
ΙΙΟΠΒίΤΟΠΒ. 

ἐκείνως] ιο ορροβῖίθ οπθ {λαί ἐῖβ 
ἰαΐο 18 {πο τῖσΏί οπ8, απιά {16 γνῖβο .Τθ 

ποῦ αρτεεᾶ οἩ {ἐΠῖ5 ροϊηζ, 
3 Ῥεΐοτο επἰετίηςρ οἩ ἴἨΠθ πο πεχύ 

τους εούῖοης Τ που]ά τεπιατίς, ἴπαί {ο 

οοασβθ οἱ ἐπο τεαβοπῖηπρ πγοι]ά Ῥο απ- 
Ἱηθετταρύεά 1 νο αὖ οποθ ψγεηῦ οἨ η 
δξ5, Ὅλως δ᾽ ἀντεχόμενοί τώες, κ.τ.λ. 

Τηο Ιπθετγεπῖης Ῥατί ἵδ α εαρεϊάϊατγ 
εχρ]απαίοῃ. Το οτἴρίη οἱ 0Π]β ἆ]δ- 
ραίς, ιαῦ ννπ]οῖ πηακες 16 οπραβ]ο οἱ 
Ρεῖησ α ἀἹεραίε, ἵς ἐπαῦ ἵπ α. οετίαίπ 
β6Ώ566 1ὁ 16 έταο {]λαῦ νιτίαθ, σέ] αἆθ- 
απαζθ ππεαπς αἲ 159 ἀἱεροβα], 15 6ΥεΠ 
Ίῃοτο Παπ αΠΥ οἶῃες Ῥοπες αΏ]οθ {ο 
Ἴογοε 19 παν; ἵν 18 ἴταο Εατίμεν ἐ]λαῦ 
Ἡθ πο ἵ8 Ππαδίεν 18 8ο 4 γαγβ ὮΥ νυΙτ- 

419 οἱ α του] βαρεγ]οσΙϐγ ἵπ 6ΟΊ1Θ Ροϊπό, 
Βο {λπαῦ Ἠϊβ ρούγεγ οἱ οοπιρα]βίοη β66ΙΩΒ 
ηοῦ {ο Ὦ6 βαραταρ]ο {τοπ νιτύαθ, απά 
πο οη]ψ ἀἱβοιββίοη ἐΠαῦ οςη {α]κο ρ]αος 
8 οἩ {μα Ῥροϊπό: 196 16, ος ἵ6 Τὸ πού, 
τρΏῦ ὑλαῦ βαοἩ Ῥοπες, Ῥατί]γ Εἴπιρ]θ 
Ῥούες, ρατΏ]γ τηοτα] βαρετίοτΙόγ, βποι]ά 
Ῥο αοοερίοά ἳ Τιουκῖηρ αἲ ἴλο 90Π8θ- 
απεποθβ ἐ]λαῦ {ο]ουν 1 γοι αἀορί {επῖβ 
Ῥτϊποίρ]θ, 8οπ1θ Ἠανθ Ώθεη 1εά 6ο βθεἷς ΄ | 
{1ο οη]γ βαποῦίοη {ος τα]θ ἵη πο τηΠ- 
{πα] οοπβεηί οἱ ο Ῥατίϊθβ, ἴλο χα]ετ 

απά βαρ]εοί, Ὦ παρ] {ο οοποθᾶο 016, 
86 ἵπ {αοῦ Παρτασσαρ]θ, οἴμογβ Ἠαγο 8ο- 
ᾳπ]εβοθά ἵπ {μα Αἴπιρ]ο (θβῦ οἩ εαρετῖογ 
πηῖρης, νηζμοιῦ ΑΠΥ οοηβἰἀεταβοπβ οί 
ἴλθ τηοτα] εἸεπιεπί, 48 αη αἀε(ιαίθ ἆθ- 
ΕπϊΠοπ οἳ ]αβᾷοο. Απᾶ {ποθβο ατο ἴμο 

οΠΊΥ πιο αἀπι]ββϊρ]ο ορίπΙοΏΒ, βἶπορ 1 
γοι ἀϊβιησαῖα]ῃ ἴΠαπι οπθ Ίοπι ἴμο 
οίπετ, απηά γΏαη ἀἰκάπσαϊδμοά ραύ ἔπθπα 

ῬοῦἩ οἩπ οπθ βἶάθ, {ο θπΙτά ορίηΊοη, 

πνΏϊοὮ γν]{]ι τοίετοποθ {ο ἴλθ οἴμοτ ἔννο 
18 οα]]οά ἅτεροι λόγοι, ἵβ 86εΏ {ο Ὦο ἆθ- 

νοῖά οἳ {οτορ ος Ῥ]απβΙρΙΠϐγ, πο ορῖ- 
ΠΙοὮ, ἨΦΙΠΘΙΥ, ὑλαῦ ο Ῥεύίοτ ορ] 
ποῦ ὮΥ νυΙτίιε οἱ Ἠϊ6 εχοε]]εηπορ {ο τα] 
ογεγ {πο Ιπ{ετίοτ, νυποίῃμετ ἐΠαῦ τα]ο Ῥθ 

βαοἩ 48 γοι ΤηαΥ οδῇ] ρονετηπιθηύ ΤΠ αἃ, 
Ῥομάίσα] 86Πβ6, ος ἴπο αΏβο]αίθ ρογετη- 
πηεηύ οἱ ἃ ΠΙΔΒὕΘΓ ΟΥΕΥ βἶάνθ6Ββ, ἄρχεω 
καὶ δεσπόζεω. ΒποἈ 18 ιο Ῥοβῦ τοή- 

ἀετῖης ΤΙ ο.η ρἵνο οἱ 6 ἀββου]ό ραβ- 
β.σθ. Το {ομονν Τὸ ἵη ἀοίαϊ]. 

2----θ 



20 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α, ΓΙ. 

Ῥλντονγ. Ἓήσαως, καὶ Ὁ ποιεῖ τοὺς λόγους ἐπαλλάττει, ὅ ὅτι τρόπον 

τινὰ ἀρετὴ τυγχάναυσα χορηγίαν καὶ Βιάζοσθαι δύναται 

μάλιστα, καὶ ἔστιν ἀεὶ τὸ κρατοῦν ἐν ὑπεροχῇ ἀγαθοῦ 
’ Α΄ - α΄ κα .) - .” 4 / ἀλλὰ ια 

τινός, ὥστε δοκεῖν μὴ ἄνευ ἀρετῆς εἶναι τὴν βίαν, ἀλλα περὶ 
3 3 -- 

4 τοῦ δικαίου µόνον εἶναι τὴν ἀμφισβήτησιν. διὰ γὰρ τοῦτο 

τοῖς μὲν εὔνοια δοκεῖ τὸ δίκαιον εἶναι, τοῖς ὃ) αὐτὸ τοῦτο 
’ . 

δίκαιον, τὸ τὸν κρείττονα ἄρχειν, ἐπεὶ διαστάντων Ύε χωρὶς 
, υν ’ ῳ 19 0 4 Ἰθὲ ” ” ϐ . 

τούτων τῶν λόγων οὔτ᾽ ἰσχυρὸν οὖθεν ἔχουσιν οὔτε πιθανὸν 
νά / ϱ 3 - . ᾱ 4 ” .) 

ἅτεροι λόγοι, ὡς οὐ δεῖ τὸ βέλτιον κατ᾿ ἀρετὴν ἄρχειν καὶ 
/6 ο! λα κ) [ / « ”/ ὸ / | 

ὅ δεσπόζει. "Όλως ὃ' ἀντεχόμενοί τινες, ὡς οἴονται, δικαίου 
. / | 

τινὀς (ὁ γὰρ νόμος δίκαιόν τι) τὴν κατὰ πόλεμον δουλείαν. 
. 5 Ώ ᾿ ρ | 

τιθέασι δικαίαν, ἅμα ὃ' οὔ φασιν. τήν τε γὰρ ἀρχὴν ἐνδέ- 
4 ’ ω ο. / . 4 α) / ὸ 

χεται μὴ δικαίαν εἶναι τῶν πολέμων, καὶ τὸν ἀνάξιον ὃδου- 
[ο Α΄. 4 | 

λεύειν οὐδαμῶς ἂν φαίη τις δοῦλον εἶναι. εἰ δὲ µή, συµ- 

Βήσεται τοὺς εὐγενεστάτους εἶναι δοκοῦντας δούλους εἶναι . 

όκαὶ ἐκ δούλων, ἐὰν συμβῇ πραθῆναι ληφθέντας. διόπερ 
ἰ 3 4 ’ 

αὐτοὺς οὐ βούλονται λέγειν δούλους, ἀλλὰ τοὺς βαρβάρους. 
’ ς - ’ 5] 3’ -- επ] π 

καίτοι ὅταν τοῦτο λέγωσιν, οὖθεν ἄλλο ζητοῦσιν ἢ τὸ 
, - 9 5 ΄ - ο « Φ 

φύσει δοῦλον, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς εἴπομεν' ἀνάγκη γὰρ εἶναί 

ΑΊΓΔΥ ἴμο Αἴορ οὐ δεσπόζειν απά παπα | 
ὅλως δέ ἴ]ιο αροἀοβῖς. 1 τείοτ διαστάν- 

ἐπαλλάττευ ]18 {ο Ιπίοτομαπρο, {ο α]- 
ὑεγηαίο.᾽ “Ὀ{ ἵη παπιαιθ ρατίεπα ἆδ- 

Ριίατί οὗ ἀῑοῖ Ῥοββῖθ.”. Βομποϊάοτ, Βέαϊτ 
Ἀρτθςθϐ: ΄«γναρ Εν Ῥεϊιάο ΑπβϊοΏίεπ 

τδπάρ αα[σαβύε]ετ γεγείαζοῦ.”. Τ]ο 
αΥΡΙΤΩΕΩΙΡ ΤΠ ΙΠίο 0Π6 αΠΟΐΠΟΥ, απά 

ἴμο οοηΓΗβΙΟΠ {(]αῦ ατῖβος οπαΡ]ος Ῥού]ι 
βἰάθρ Ῥ]απβίρ]γ {ο πιαἰηζαϊη {]αῖτ το- 

βροοίῖνο ΡοβΙΙοηβ. 

:.. περὶ τοῦ δικαίου] ΄αὐοταί ἔμο τσ]ῇ, 
ν/ποεύμοτ 16 18 τὶσ]λύ ος πο. 

4 διὰ τοῦτο] ΄Ῥθοαιβο οἱ ἐπὶ ἆἱδ- 
ριιίο. 

ἐπεὶ φόρα ρω. δίαἩτ ἀῑετς ας {ο 
Ὠπ]β Ῥάβρασε, απιά οοηβίγιος 16: “«ΒίποῬ 
ΠΟΥ οἳ ἴμπθβο ορροβθά γνίανψΒ, ἴ]θ 

Ετουπάβ αἱ]οσεά ἴπ βαρροτύ οΕ {1ο οπ9, 
νϊΣ. ἴλπαῦ ἴμο ααρετίου 1π οχοε]Ίεπος 

οιισΏ{ πού ἐλεγείοτο {ο τα]θ απᾶ ϱονετη, 
οαηΠοί Ἠο]ά, απά Ἠαγνο ηο ῬούγθΓ ἴο οοή- 

ν]ποῬ ἵη μοτη, ἐλετείοτο ὥο,, ἐαίπς 

των ἴο ἴμο ἀἰβάποίίοη Ῥεύνγεεπ {πο ἔνγο 
νίθινΒ, χωρίς {ο ἴπο ἀῑβιποίίοη Ῥεένγθεη. 
ἴμο πο ἑορεί]λετ απά ὅ]ε ὑήτά. 

κατ᾽ ἀρετήν] ΄ ΒΥ νϊτίπο οἳ 155 εχοε]- 
Ίεπορ.᾽ 

ἄρχεω καὶ δεσπόζεν] ορροβεά {ο 
κρατοῦν απᾶ βιάζεσθαι, απ 0 οῬρο-. 
ΒΙ6ἱοη πηιδῦ Ῥο Κερί ἵη αἰσῃί οατεΓα]]γ. 

6 ἅμα δ᾽ οὔ φασω] 'ΕΒιαΐέ αἲ ἴἶα 

841ηΘ {πο {πεγ υΙτίπα]]γ ἀεπγ 16.) 

εἰ δὲ µή] «Ἡ οἴμογνγίβο.᾽ | 

6 αὐτοὺς βούλονται] ΄Τιε ἄτεε]ς ἆο 
ποῦ Ἰηθοπά {ο βΡρεα]ς οἱ {Ἰεπηβε]νες α8 

ΒΊαγος, ἴ]αγ πθεγεγ ἐήπ]ς οἱ ἐπεπηφε]νες 
η ἐπαῦ ο], Ὀαύ οη]γ ἴλο Ῥαγρατίαηβ.” 

ἀνάγκη γὰρ φάναι] ΄Έον {Ίπεγ πααβῦ 
31ου; λαῦ ἴ]ετο ἆπθ 8ΟΠΠΘ ΥΠΟ 318. 
Βἶανεβ Ψ/ΠΕΓΕΥΘΥ {Π6Υ αγ, οί]λετς ]αςῦ 

Ώπο οοπίτατγ.᾽ ξ 



ασ] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 2] 

, Α - . ᾿ 

τινας φἀάναι τοὺς μὲν πανταχοῦ δούλους τοὺς δ' οὐδαμοῦ. Ἀλυουγ. 
/ ϊ 

τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ εὐγενείας' αὑτοὺς μὲν γὰρ Ί 
οὐ µόνον παρ) αὑτοῖς εὐγενεῖς ἀλλὰ πανταχοῦ νοµίζουσιν, 

4 δὲ ’ 5” / ς ” 8 ω ο - 

τοὺς δὲ βαρβάρους οἴκοι µόνον, ὡς ὂὄν τι τὸ µεν ἁπλῶς 
4 . | εὐγενὲς καὶ ἐλεύθερον τὸ ὃ) οὐχ ἁπλῶς, ὥσπερ ἡ Θεοδέκτου 

Ἑλένη φησὶ 

θείων ὃδ ἀπ ἀμφοῖν ἔκγονον ῥιζωμάτων 
τίς ἂν προσειπεῖν ἀξιώσειεν λάτριν; 

ὅταν δὲ τοῦτο λέγωσιν, οὐθενὶ ἀλλ᾽ ἡ ἀρετῇ καὶ κακίᾳ διο- δ 
’ 8 ὸ Ὀλ νι 4 6 ια 3 5 ο 3 ια) 

ρίζουσι τὸ δοῦλον καὶ ἐλεύθερον καὶ τοὺς εὐγενεῖς καὶ τοὺς 
- ε) α ’ ς/ 9 3 , 5 . 

δυσγενεῖς. ἀξιοῦσι γάρ, ὥσπερ ἐξ ἀνθρώπου ἄνθρωπον καὶ 
5 ο ΄ / ο ..ν 9 - 9 ’ ς 
ἐκ θηρίων γίνεσθαι θηρίον, οὕτω και ἐξ ἀγαθῶν ἀγαθόν' ἡ 

4 ο - 

δὲ φύσις βούλεται µεν τοῦτο ποιεῖν πολλάκις, οὐ μέντοι δύ- 
9) λ ας  4ξ λ / ον ῃ 3 

ναται. τι µεν οὖν ἔχει τινά λόγον ἡ ἀμφισβήτησις, και 9 
4 ” . 

οὐκ εἰσὶν οἱ μὲν φύσει δοῦλοι οἱ δ' ἐλεύθεροι, ὃῇλον' καὶ ὅτι 

1209 Ἑ 

” ζ ’ Δ . ω] ’ - 4 ἃ 

ἔν τισι διώρισται τὸ τοιοῦτον, ὧν συμφέρει τῷ μὲν τὸ ὃου- 

λεύειν τῷ δὲ τὸ δεσπόζειν, καὶ δίκαιον, καὶ δεῖ τὸ μὲν ἄρ- 
| . ὅ ” ο , ᾿ ΦΥ 4 ᾿ 

χεσθαι τὸ ὃ ἄρχειν, ἣν πεφύκασιν ἀρχῆὴν ἄρχειν, ὥστε καὶ 

δεσπόζειν. τὸ δὲ κακῶς ἀσυμφόρως ἐστὶν ἀμφοῖν' τὸ γὰρ 

πανταχοῦ]Ξ- φύσει. Οοπηρ. ΕίΛ. ν. το. 
(7) τ. Ῥ. ΙΙ34. Ὦ 10, φυσικὸν μὲν τὸ 
πανταχοῦ τὴν αὐτὴν ἔχον δύναµω ; απᾶά 

αραῖη, 8, Π00]ο Ῥε]ουν 1η ἴΠο 6απηθ οἶιαρ- 
Το6υ, τὸ μὲν φύσει ἀκίνητον καὶ πανταχοῦ 

τὴν αὐτὴν ἔχει δύναµω, ὥσπερ τὸ πθρ 

καὶ ἔνθαδε καὶ ἐν Πέρσαις καίει. 

7. Θεοδέκτου] Τηεοἆεοῦθβ οἱ ἘΠαβε]β, 
Αα Ῥαρί] απά ΠΙεπά οἱ Ατὶβζοῦ]θ, ὃ ΤΏθ- 
Ῥοτίοῖαπ. απά ἀἁτατηαδίο ντῖθθτ. 

8 ὅταν δὲ τοῦτο λέγωσιν] ΄Τ1ο προ 
οἳ Ίάπσιασαο οἱ ἴ]]ςβ βοτύ ἆοερ ἵπ Γαοῦ 
πηακο ο ἀῑκμποίιοπς Ῥεύνθεη βἶαγο 
Άπά 6θ6, νθῖ Ῥοτη απά Ίον Ῥογη, 

4ερεπά οἩ πιοτα] ἀΠἴετεποςῬβ, απά αδ- 
{. ΒΙΊΩΘΕ {λαῦ {Ποβο ππογα] ἀἱεγεποςς αΓθ 
΄ἹθτθαἹίατγ απά Ἱποβασθαβίο,. Τηοτο 
ΤΙΑΥ Ῥο α {επάεποΥ {ο ἴμο Ῥεγρεύααθῖοτι 

οἱ βαο] ἀϊκμποῦιοηβ 1η ΤΙΒΗ, βαὖ5 Ατί- 
᾿βἴοῦ]ε, Ῥαῦ 16 19 Ὦ} ηο ΤΠΘΔΠΒΘ Α1ΥΑΥ8 α 
{επάεπογ ὑλαῦ Ῥεοσπῃθς Ιαν. /Ἠοτίθν 
οτδαηύατ {οτι οἱ Ῥοπ18,” 15 απγζμῖης 

Ῥα0 απῖνετεα]]γ {αθ, 
ϱ. Τ]6 ταρα]έ ἴἶεη 18, ὑ]ιαί ἐ]ιο οῬ]θο- 

οι {ο ἴπθ οοπο]αβίοη οἱ οἩ. 5 8 

]]ονγθά πιοῦ {ο Ὦο πο λοαῦ ρτουπά, απᾶ 
ἴλαῦ 1 16 πο ἴλαῦ 8ΟΠ1Θ ἆγθ ποῦ ὮΥ 

ηβ{ατθ βΊανας, οἴπετα ὮΥγ παίιτε {γθθ, 1 

γοι Ἰηθετρτοῦ ατὶοΏῦ {λα 8οπιε επιά {ιό 

οίζεγς, οἱ μέν, οἱ δέ, 

ἔν τισι] «ἴπ οργύαῖΏ ϱ35ος ἴμο ἀϊδίίπο- 
ο 18 ἆγαννη. 

ἣν πεφύκασω ἄρχην] «να (πε ρονγες 
4{0Υ νυλ]ο]ι {Π6γ ατα παιτα]]γ αααΠβεᾶ, 
οοπβεαπθη{ΘΙγ νησι ἴπαί οἳ α πιββῦεγ 

οναχ βΊανες, 1 {1εγ ατα αααβεά {ου 16.) 

ΑΑ {πο τοβύ οἱ ἴμο βοηίθηςθ ΒἴαπΒ, 

πέφυκεν που]ά Ἠανο Ῥεεη πιοτθ τθρι- 

Ίαχ, ος ἴλα οπιΙββῖοη οἱ {ο Ἰαβύ ἄρχειν 
πγου]ά Ῥο ἀθβίταρ]α; Ῥα{ ἵη ΑΏΥ ο889 ἴἨθ 
Β6ἨΒ6 15 οἼθα). 

1ο τὸ δὲ κακῶς] ΄Τ]αῦ ἐ]ιο Ῥονγογ 
αλοπ]ά Ὦαε Ῥαά]γ εχετοϊθεά 15 αραϊηβ 
ἴλο Ιπθετοβίς ο Ῥούμ οΓα]]Υ, ἀμφοῖν. 
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99 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. ΓΤ18, 
3 8 / Αρ ’ 4 -α -- ” . 4 Α. 

αὐτὸ συμφέρει τῷ µέρει καὶ τῷ ὅλῳ καὶ σώματι καὶ ψυχᾳ, 
ε δὲ ὸ / ” ὸ / ΄ ” / ” 

ὁ δὲ δοῦλος µέρος τι τοῦ δεσπότου, οἷον ἔμψυχόν τι τοῦ 

σώματος κεχωρισµένον δὲ µέρος. διὸ καὶ συμφέρον ἐστί τι 
: 3 » καὶ φιλία δούλφ καὶ δεσπότη πρὸς ἀλλήλους τοῖς φύσει 

’ 9 ’ - δὲ 3 ο) . ’ 9 . 

τούτων ἠξιωμένοις τοῖς δὲ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον, ἀλλὰ 

κατὰ νόµον καὶ βιασθεῖσι, τοὐναντίον. 

Φανερὸν δὲ καὶ ἐς τούτων ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστι δεσπο- 
/ 8 / δὲ ” 9 / εκ ώ / ο 

τεία καὶ πολιτική, οὐδε πᾶσαι ἀλλήλαις αἱ ἀρχαί, ὥσπερ 
4 

τινέν φασιν. ἡ{ὶ μὲν γὰρ ἐλευθέρων φύσει ἡ δὲ δούλων ἐστίν, 
ο . ὸ ο 

καὶ ἡ μὲν οἰκονομικὴ μοναρχία (μοναρχεῖται γαρ πᾶς οἶκος), 

ἡ δὲ πολιτικὴ ἐλευθέρων καὶ ἴσων ἀρχή. Ὁ μὲν οὖν δεσπό- 
5 , 9» 5 , . π κ 2 ο ρὰ 

της οὐ λέγεται κατ ἐπιστήμην, ἀλλὰ τῷ τοιόσὃδ εἶναι" 

ὁμοίως δὲ καὶ ὁ δοῦλος καὶ ὁ ἐλεύθερος. ἐπιστήμη ὃ ἂν εἴη 

-, διὸ καί] “Απ ἴμετο 15 018 τε]αζῖοη Ῥ6- 
Ίπνθεη {πο Εἶαγο απά τηαβίοτ, ἴμετο 18 

3180 ΒΟΙΠΘ ΟΟΠΊΙΠΟΠ Ἰπθετερυ Ῥείνγθει 

ἴμο ὕπνο, απά σοοᾷ {εεΙπρ ἑογγατάβ οπθ 
αηοΐἩοτ ἵη 811 ο.β68 ἼὝπευο παῦιτο ἆῑο- 

ἰ8ΐ68 {Π]ᾳ τε]αίῖοη, τούτων φύσει ἠξιωμέ- 

νοιδ; Ὑπεη ἴΠ]β 1 ποῦ {Πο ο8δο, Ῥαῦ 

ἴΠεγ βἰαπά τε]αμεᾶ α8 πηββύεγ απᾶ εἶανθ 
οη]γ ΡΥ Ίασν απά {οτοθ, ἴπεη ἴΠετο 15 πο 

ΟΟΠΩΠΙΟΠ Ιπῇετθβῦ, πο οροεπίηρ Το αῇἴθο- 
Ποπ.) Όοπιρατο ΕΠ. ντ. κ, 6, 7. Ῥ. 
1161, 39 844. οη ἔλθ οχἰκύοηοο οἱ Γ]επιά- 
Β11Ρ Ῥεύννεεη πηαβύοτ απά ΑβΊαγο, νηογθ 

ύλο τοε]αῦίοη Ἰπ 1986ΙΓ βοβτοθΙΥ τοοθῖγθβ 
βο {ανοιταβ]ο ο Ἱαάρτηφηῦ, 

ΥΤΙ. ο Ἰαβ βἰαίοᾷ υ]ιαῦ α ϱΊαγνο 18 

ἵπ Ἠ8 νίθυ;, απά παῦ ϱΊανετΥ 15 απ Ἱη- 

εὐὐαον παζατα] απ ἀεβίταρ]ο, γηζλοιί 

ἀεπγίηρ {]ιαῦ {Ἠθτο ἆτο 93865 Ὑηεη 1έ ἶ8 
ηοῦ βο. ἩἨο τείιτηβ 1η 0Πῖ8 οπαρίετ {ο 

Ἂ Ῥοϊπῦ γυλ]ο] γγαβ ἑοασλεά οἩ η οἩ. 1, 
αηᾶ αραῖη Ἰπ οἩ. 3, 84: 18 ἴπο ϱογετη- 

Ἰηρηῦ οἱ βΊανοβ α βοϊεπος, 18 16 Γατίμος 

Ἰἀᾳηί]οα] νηζ]Ἡ {ο σογετηπιεηύ οἱ α 
Ἠουβε]ο]ά απἆ α βἰαΐο, ατε αἲἱ 6ογετη- 

πηθεηίβ ἵπ αποτή Ιάεηίῖσα] τ Το αΏβνγοτ 

{ο 0π18 Ἰαβὲ 1ς, Ὦο {Πϊη]ςς, ενιάςθηξ, {Τοπα 

ψηλοί Ώας Ῥεεη βα1ᾱ, Το σογετητηθη 6 

-- 

ἀὐετα υπζὮ {ιο ἀἴετεπορ οἳ ἴλο ϱο- 
γετηθᾶ, ϱἩ. 5, 8 2, εἴδη πολλά. 8ο ἴμε 

Ρονετηπιεηό οἱ {1ο 1τ9θ νι] ἀῑβετ ἔτοπα 

{μαι οἳ πο εἶανο. Απά αἲ Ροτετη- 
ΤΙΘΠΤΦ ἆτθ ποῦ Ιάεπίῖσα], {ον πη]εῦ 

{ατηΙ]γ 18 Α, ΏΙΟΠ8ΤΟΗΥ, Ῥο]μ σα] σογετη- 

τηθηῦ ἵ8 {1ο τα]ο ουετ {6ο απᾶ εηπα] 

ΊηΘΏ, ἜΤηο {οττηετ Ίθανος πο {γεράοπα 
{ο 1658 ααρ]εοῖς, Ῥαό {με νη]] οἱ {νε Ἠεαά 

18 ΒΙΡΤΕΠΙΘ Ίανν, 6 Ἰαῦῦετ αἱ1ους {οτ 
61ο 1άθα οἳ {Γεεάοτη. 

ο κατ᾽ ἐπιστήμην] ΄Ώεοβαβο οἱ ΑΠΥ 

Κπον]εάσε {λα Ίο ἨαΒ, Ῥαῦ αἰπαρ]γ Ῥε- 
081186 Ὦςθ 16 Β4οἩι, α τηαβίετ ;) 16 1 {πο 

βἰαϊετηθηῦ οἱ α {αοὔ, απ αούαα] τε]αῖοτ, 

ποῦ Ἰηγο]νίηρ αηγ απαΠΙβοαῇΙοηΒ. 
ἐπιστήμη δ' ἂν εἴη] «ΒΕΠ γοι πιαΥ 

Αρεα]ς οἱ α βοἶεπος νη η ταίετεποε {ο 

τηββύετς απά βανες. πο Κπον]εᾶσε 
νυλῖοὮ αἶανες τεααῖτο {ο τηα]κα Εντ 
6οοᾶ βετναπ{θ τηδΥ ὃο ομ]]εά ἐπιστήμη 

δουλική. Τηο Κπον]εάρε πη]ο]ι α τα88- 

{ετ τας πτοβ {Οχ {πο τὶσ]έ π5δο οἱ βαγθβΒ 

πγου]ά Ὦο ἐπιστήμη δεσποτική. Βαό 

νεη Ῥροββῖρ]θ ὑπ 16 ἐταηβίεττεά {ο 

βαροτάϊπαίθΒ. ὨιβΙποῦ ἔτοπα Ῥοῦ] ἔλοςε 
Ῥταπο]θς οἱ Κποπ]εάσε εἴαπάς ο θ]τᾶ, 

{πο αοφπϊβϊθ]οη οἱ βΊαγεβ. 
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ἡ 1 
καὶ δεσποτικἡ καὶ δουλική, δουλικὴ μὲν οἵαν περ ὁ ἐν Ἄυρα- Ἀνουγ. 

κούσαις ἐπαίδευεν' ἐκεῖ γὰρ λαμβάνων τις μισθὸν ἐδίδασκε 
Ν ᾽ ο 9 ο] 8 

τὰ ἐγκύκλια διακονήµατα τοὺς παῖδας. εἴη ὃ ἂν καὶ ἐπὶ 8 
α πο ’ Φ 4 4 Γον 

πλεῖον τῶν τοιούτων µάθησις, οἷον ὀψοποιικὴ καὶ τἆλλα 

τὰ τοιαῦτα γένη τῆς διακονία. ἔστι γὰρ ἕτερα ἑτέρων τὰ 
4 . ’ ” Δ 3 ο η 4 4 

Μεν εντικοτερα έργα τα ὃ αναγκαιοτερα; και κατα πτήῃην 

παροιµίαν 
δοῦλος πρὸ δούλου, δεσπότης πρὸ δεσπότου. 

ε ἃ Ὁ] . [ον ια 3 - / 9 

αἱ μὲν οὖν τοιαῦται πᾶσαι δουλικαὶ ἐπιστῆμαί εἶσι, δεσπο- 4 
4 9 , ᾿ ια « 4 « 8 / 

πτική ὃ επιστήηµμή εστιν ή χρηστικ δούλων" ο γαρ δεσπότης 

οὐκ ἐν τῷ κτᾶσθαι τοὺς δούλους, ἀλλ᾽ ἐν τῷ χρῆσθαι δού- ᾿ 
λοις. ἔστι ὃ αὕτη ἡ ἐπιστήμη οὐδὲν µέγα ἔχουσα οὐδὲ 

σεμνόν' ἃ γὰρ τὸν δοῦλον ἐπίστασθαι δεῖ ποιεῖν, ἐκεῖνον δεῖ 
- ον, . / . ϐ 9 / « » 

ταυτα ἐπίστασθαι επιταττειγ. διὸ οσοις ἐξουσία μή αὖὐ- ὃ 

να Ἰ - ρα) | , ’ 8 , 

τοὺς κακοπαθεῖν, ἐπίτροπος λαμβάνει ταύτην τὴν τιμήν, 
Ὁ] / ο) 

αὐτοὶ δὲ πολιτεύονται ἢ φιλοσοφοῦσιν. ἡ δὲ κτητικὴ ἑτέρα 
9 ’ ’ ω) « ὸ / , Ὁὶ Ἡ 
αμφοτέρων τούτων, οἱον 3 ὀικαιία, πολεμική τις οὖσα ἢ 

Περὶ μὲν οὖν δούλου καὶ δεσπό ῦτον ὃ ερι μεν ουν ὀουλου και εσποτου τουτον οιὼ- θηρευτική. 

ρίσθω τὸν τρόπον. 
δὲ 9 ’ ’ 4 ὴ 

λως ὃε περὶ πάσης κτήσεως καὶ χρηματιστικῆς θεω- 

ρήσωμεν κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρόπον, ἐπείπερ καὶ ὁ δοῦλος 

τῆς κτήσεως µέρος τι ἦν. 
-- 4 ο 3 / 5) 

Π]ρῶτον µμΜεν ουν απορῄήσειεν αν 

τὰ ἐγκύκλια διακονήµατα] ΄ἴμο οἵ- 

ἀἴπατγ βετνῖοθς, ἴλθ οοπΊπιοη ἁπίῖερ ος 
βεγναπ{ς.) 

8 δοῦλος πρὸ δούλου] Ἐλιεπιοι {πο 

εἰάοτ. Βιαϊάαβ ππάθγ πρὀ. Μείπεκε, 
οπι. ἄγαο. Τν. Ῥ. 16, ἴαικος 16 αβ ἀντί. 
Τ εἸιοι]ά οοπβίταθ 16 88, ΄οπθ6 βἶανο 18 

Ῥοΐοτο αποϊἸετ---Ῥείύετ {λαη.᾽ 
5 τιμήν] 8 οββορ.) 
πολιτεύονται ἢ φιλοσοφοῦσιυ] “τηῖκ ἵπ 

Ῥομδίσα] Ἠ{6, ου ου]ναίο βρεοπ]α νο 

αὐιά]6β,᾽ 1ο Όννο αἱθεγηαίνθβ {ον {1ο 

γεε]ς {Γεειπαη. 
κτητική] Οοπιρ. Ῥε]ον, οἩ. ντῃ. 

812. 
τούτων] δεσποτικἡ καὶ δουλική. 

οἷον ἡ δικαία] “1 ταθαπ ἴλπαί ατί οἳ 

αοααϊτίης βἶαναβ νη]ο] 1 Ἰαβθῦ απᾶ 
Ιαν{α]. 

ὙΤΙΙ. τι Το εΊανο νας βἰηρ]οά οι 
{τοπι οἴλετ Ῥτορετίγ 8 τεβῖης οἩ οἴλοες 
ΡτοιηάΒ, απά τεφιϊτίης αυΙζθ α Βερα- 
ταῦθ ἀἰβοιββίοῃ. Ἠθ πού πτΏβ {τοτα 
{Ίο ἔμψυχον ο ιο ἄψυχον ὄργανον, 

{τοπι {μα Ἠνῖησ {ο {πο Ἠ{ε]οβ Ιηβίτι- 

πηθηξ, 8Ο {ο οοπιρ]είο ἴῑο οαρ]εοῦ οἳ 
Ῥτοροτίγ, κτῆσις, νγη]οῖ 18 ὮΥ 1. 1. 8, 
πλῆθος ὀργάνων. 

ἐπείπερ] ἴλο πηοθ]οά Το Ἠαἆ αἀορίοά 
ἵΏ {πο {πθαπηεπῦ ο{ {πο βἶανο ο πνοι]ά 
πα ῦιτα]1γ οοπύίπαθ ἵπ πο ἐτοαίπιεπύ οἳ 

ἴμο τοεβύ οἳ Ῥγορετίγ. 

8 τ2ρό 
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Ῥτορετίγ. 

5 - 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. [Τη 

τις πότερον ἡ χρηματιστικὴ ἡ αὐτὴ τῇ οἰκονομικῇ ἐστὶν ἢ 

µέρος τι ὑπηρετική, καὶ εἶ ὑπήροτική, πότερον' ὡς ἡ κερκι- 

δοποιικὴ τῇ ὑφάνταῇ |} ὡς ἡ χαλκουργικὴ τῇ ἀνδρανμον 

ποιίᾳ' οὐ γὰρ ὡσαύτως ὑπηρετοῦσιν, ἀλλ᾽ ἡ μὲν ὄργανα 

παρέχει, ἡ δὲ τὴν ὕλην. λέγω δὲ ὕλην τὸ ὑποκείμενον, ἐξ 

οὗ τι ἀποτελεῖται ἔργον, οἷον ὑφάντη μὲν ἔρια, ἀνδριαντο- 
ποιῷ δὲ χαλκόν. Ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἡ αὐτὴ ἡ οἰκονομικὴ 

τῇ χρηματιστικῇ, δῆλον. τῆς μὲν γὰρ τὸ πορίσασθαι, τῆς 

δὲ τὸ χρήσασθαι: τίς γὰρ ἔσται ἡ χρησομµένη τοῖς κατὰ 

τὴν οἰκίαν παρὰ τὴν οἰκονομικήν»  πότερον δὲ µέρος αὐτῆς 

ἐστί τι ἢ ἕτερον εἶδος, ἔχει διαμφισβήτησιν. εἰ γάρ ἐστι 

τοῦ χρηματιστικοῦ θεωρῆσαι πόθεν χρήματα καὶ κτῆσις 
- Ν - 

ἔσται, ἡ δὲ κτῆσις πολλὰ περιείληφε μέρη καὶ ὁ πλοῦτος" 
- ὕ ’ - 

ὥστε πρῶτον ἤ γεωργικὴ πότερον µέρος τι τῆς χρηµατι- 
-- ΔΑ , ῃ 4 ε - . 4 4 

στικης  ἕτερόν τι Ύένος, καὶ καθὀλου ἡ περι την τροφὴν 
- . Δ 4 3/ 3 - 

ἐπιμέλεια καὶ κτῆσις; ἀλλὰ μὴν εἴδη γε πολλα τροφῆς, 
λ 9. ο) Α ν ῃ λ κά ,- » / 

διὸ καὶ βίοι πολλοὶ καὶ τῶν ζῴων και των ἀνθρώπων εἰσίν' 

οὐ γὰρ οἷόν τε ων ἄνευ τροφᾶς, ὥστε αἱ διαφοραὶ τῆς 

πότερον ἡ χρηματιστική] Τηοτο αἳθ 
ἴητεο ααθβίίοπι : 18 {9 ατί οἱ αοααϊτῖης 

Ῥτοροτίγ Ιάεπίύϊσα] υνῦἩ ἴλο ατὺ οἱ τα- 
παρΊηρ α {απ]γ ἓ ος, 2Η41Υ, 18 10 α ρατὶ 
ο 160 οὗ, 2τά]γ, 18 10 Ἱηβγαπηεη{α] {ο 108 

Δάορί 018 Ἰαβ6, απά ἴ]ιθτο ϱ0111 τοπηθίηβ 

λα ἀἰβποῦίοη 8 {ο ἴ]θ πποάθ ἵη ν/ἩῖοἩ 
Ἡ 1 Ἰπβίτιπιθηῦα]. Τ]ηο Ετεαί 1 8Ἡη- 

Αιγετεά 1Ώ ἴμο πορα{ᾖνο, 

κερκιδοποιική] ΄ἴλεο ατὺ οἱ τηα]ῖπσ 
αλα ῦ(]οβ. 

2 παρὰ τὴν οἰκονομικήν] “Ῥοβίιάες,᾽ 

1 19 Ῥο ποῦ,᾽ 
ἕτερον εἶδος] ΄ ἀϊβαάποῦ ἵπ Κπά,᾽ «απο 

βοϊεπορῬ ἃ ρατύ.”. οῦ ΗΙ. 

ἔχει διαμφισβήτησωα]  Ίηπνο]νες α 
ὑποτοιρ]Ώ ἀϊδοιβείοη,᾽ νο ϱεῦ αὖ ἴ]ιο ἁ- 
{ετοπῦ 86ΏΒΘΒ. 

8 εἰ γάρ ἐστι] Οταηί Όιαῦ 10 16 ιο 
Ῥτογίηπσς οἱ Ἠϊπι νπο Ἠαβ {ο Ῥτον]άθο 

πγθα]{Ἡ ο οοηβ]άετ {ποπ Ὑγ]ιαῦ βογοΘΒ 
Ἡο 18 {ο αοαιῖτο ΤΠΟΠΕΥ απά Ῥτοροτίγ, 

(τῆς μὲν γὰρ τὸ πορίσασθαι) γεῦ Όπὶβ 
ἀοθΏ ποῦ οἶεατ αρ {ιο ροϊπῦ; Ῥτοροτίγ 
Ἀπά νγθβ]θ]ι ατα Όεττηβ οἱ πι]άε εχἰεπῦ. 
Μαπγ Ῥταπο]θς τηαΥ 9ΟΠ1Θ παπάς {λεπτα 
νϊζὮ νν]]οῖι νο απο ποῦ οοποθγπεᾶ, απά 

εαοΏ Ῥταπο] τηαΥ τοαιῖτο οοηβϊἀέταῦΙοη. 
ο ἴ]λαῦ 8ΟΤΠΘ χρηµατιστική τιαΥγ ϱθ 

νηθῖη ελα Ῥγονίπορ οἱ ἴ]ε οἰκόνομος, 

νηη]θῦ {πο Ίατσετ ρατί οἱ 16 16 ποῦ, Απά 
{ο Πτεῦ απά τηοδύ παίατα] ῬταποὮ 18 

ὑλιαῦ οἱ αρτιοα]ίατε, 5 οοποεγηθά νυν] 

ἴλο {οοά οἱ τηαηῃ. Τη {ποῦ 16 νοα]ά Ὦα 
38 υνε]] 6ο σεπετα]ῖβο αὖ οπο8, απά οΟΠ- 

β]ά6τ αἲ βιιο]Ὦ οοοραΒΙΟΠΒ 88 ΟΟΠΟΘΓΠ 

ιο Τουά οἱ ΠΕΠ, καὶ καθόλου ἡ περὶ τὴν 

“ τροφήν. 

4 ἀλλὰ μήν] « Νοῦ Ἡούψεγετ ἐιαῦ ἐ]λ]ς 

απθβθῖοη ος Γοοά 16 ἵπιρ]ο; {1ο {οοὰ οἳ 
πηθη ἀῑβετα νηἆε]γ 5 ἆοεβ ἐ]ιαί οἳ απῖ- 
ΙΑ, απά αοοογάΊπο 6ο πο ἀἆεγεποῬ 
οἱ {οοᾷ 18 ἴλιο ἀμπεγοπος οἳ Η{ε. 
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προφῆς τοὺς βίους πεποιήκασι διαφέροντας τῶν ζφων. τῶν Ἐτονουίψ. 

πε γὰρ θηρίων τὰ μὲν ἀγελαῖα τὰ δὲ σποραδικά ἐστιν, 5 
« , , Ν , Ἡ πσνά . λ λ 
ὁποτέρως συμφέρει πρὸς τὴν τροφὴν αὐτοῖς, διὰ τὸ τὰ 
4 κ.) ν΄ 9 , Α΄ 9ἱ , » 
μὲν ζφῳοφάγα τὰ δὲ καρποφάγα τὰ δὲ παμφάγα αὐτῶν 

εἶναι. ὥστε πρὸς τὰς ῥαστωνας καὶ τὴν αἴρεσιν τὴν τούτων 
ε ’ 4 / 9ο [ ᾿ Δ 3 3 

ἡ φύσις τοὺς βίους αὐτῶν διώρισεν. ἐπεὶ ὃ οὐ ταὐτὸ 
κ ΕΞ Δ ’ ν ια. ο Δ Φε) ον α 

ἑκάστῳ ἠδὺ κατὰ φύσιν ἀλλ ετερα ετέροις, καὶ αὐτων των 

ζφοφάγων καὶ τῶν καρποφάγων οἱ βίοι πρὸς ἄλληλα 
ων « , α .) - ο) , ο) λ / 

διεστᾶσιν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων' πολὺ γὰρ διαφέ- 6 

ρουσιν οἱ τούτων βίοι. οἱ μὲν οὖν ἀργότατοι νομάδες εἰσίν' 

ἡ γὰρ ἀπὸ τῶν ἡμέρων τροφὴ ζφων ἄνευ πὀνου γίνεται 

σχολάζουσιν' ἀναγκαίου ὃ ὄντος μεταβάλλειν τοῖς κτήνεσι 
/ - 

διὰ τὰς νομὰς καὶ αὐτοὶ ἀναγκάζονται συνακολουθεῖν, ὥσπερ 

γεωργίαν ζῶσαν γεωργοῦντες. οἱ ὃ ἀπὸ θήρας ζῶσι, καὶ Ἰ 

Θήρας ἕτεροι ἑτέρας, οἷον οἱ μὲν ἀπὸ ληστείας, οἱ ὃ ἀφ' 

ἁλιείας, ὅσοι λίμνας καὶ ἔλη καὶ ποταμοὺς ἡ θάλατταν 
’ ο) ε 5 9 [ή “χ / ο) , 

τοιαύτην προσοικοῦσιν, οἱ ὃ ἀπ' ὀρνίθων 1 θηρίων ἁγρίων. 
4 4 - / - 9 ’ 9 4 . - αὰ . 

τὸ δὲ πλεῖστον γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τῆς γῆς {ῇ καὶ 

ἐτοάποίίοη, ος ΜΑ Ροϊδέσαί Ἐεοποπι, 
Τηίχοά. Οµαρίετ. Τπο στοά ἵρ 198 
απορτήαϊῖη οαγασῦοτ απιά 109 α)ὐόγπαζῖοπΒ 

6 ῥαστώνας] ΄{αοι]θΒ.᾽ τούτων Ξ 
τροφῆς. ἜΤ]ιαε Ῥ]ατα] Ῥτοποιη ΒΕΘΙΩΒ {ο 

πηθ απῖζο ἵηπ Κοερῖπρ νηζἩ Ἠ]ς πβαα]]γ 

ουν 

πι πρ μ”- 

παΐηετ αχ πδο ο {Πο ῬΤτοποιΠΒ, Ἱη- 

Βιεποεά Ίετο Ῥετμαρα ὮΥ πο Ῥ]ατα] 
Ππνο]νεά ἵπ ἐῑε ἵεγτηρ ζφωοφάγα, ἅο, 

6 πολὺ γάρ] Ατὶριοί]ε αοοοιηῖΒ {ος 
Ίμο ἀῑπετεπῦ ποάεΒ οΓ 146 Ὦ} τείετεποθ 
{ο ἴλο ἆἱῄοετοεηοο οἳ {οοά ; {ον ἴ]ιαί ἴμο 

πιοᾷςβ ο{ Η{6 ἆο ἆπτετ νγ]άε]γ 18 α βτηρ]θ 
4αοῦ, 

Ατβζοί]ο 6εεπΙβ {ο ραῦ {πο ποπηας, 
Ῥαβύοτα] {9 {πε Ἰουγεβί, οἩ {ο ρτουπά 
{λα 16 τοφι]τθἙ {1ο Ἰοαβῦ εχοτίοη. Το 
Ἠϊπη αἶβο πα Ἠαπίετ {6 ννοα]ά τῖδε ἵη 
ῬτοροτίΙοἨ, 38 απάετ 16 15 Ῥ]αοεά ἴ]ο 

οαἴομ]πς οἳ Α8ανοβ, Ἠιοβε ἹππροτίαποῬ 
Ίο οου]ά ποῦ απἀειτταίθ. Τ,αίετ νυτΙοτβ 

οἩἨ {πο βατηο ααΏ]εοῦ ριῦ {πο Ἰαπύετ 1ου- 
ού. 1 ποοᾶᾷ οπΙγ τείετ {ο Μ. Ώαπογοας, 
1Φεγίέ ἅω Τναναῦ, οἱ. 1. Οοπιρατο 

Αάαπι Ῥπαϊθμ)ς ἨγεαΙδι οἱ Ναοπθ, Τη- 

ο οχίτοπιο {ωΐσιο απά Ιπάπ]σεποῦ, 
{επάϊηπρ {ο ἀεσταάρ {16 τηβΏ. 

τοῖς κτήνεσι] ἀερεπάβ οἩπ ἀναγκαίου. 
«Τ]ε οαὔ6]6 τοα το οπ«πρε {οτ ὑλπεῖτ ρ88- 
ἔππθ, ἴ]θ πΊθη ἆγο οοπιρε]]θά {ο πιογθ 
νη{Ἡ ἴπατα, {οΥ ἴ]ιο Πεἰά ἴπεγ οι Ιναίθ 

Ἰα5, ας 16 ντα, Η{ο απά πιοίοἩ,) 6 πη 

οἶιαπαρ νιγαηῦ.” 

7 ἀπὸ λῃστείας] Τμ]9 ααἲεί τηθηὔ]οἩ 
ο  ρη]να(θετῖηρ ος ΡΙΤΑΟΥ, ἴπθ ῬιοσβηθεΥ 
146, ἵφ Π]αβίταυοά Ὦν Ο6. ΙΧ. 254, {ου 

ιο θαγ]]ος Ῥετῖοά οἱ ὤπτεεορ, απἀ ΤὮΥ 
' λαο, 1. 5 {ου ἃ Ἰωῦε Ῥρετίοά λατ 
Ἠοπιοι”β απά {οΥ {έῑιο οοπιπεπζα] ἴπίρεβ 
οξ Ἠϊς οὗη ἆαγ, οἳ ποπ Ίο 8478 οἷς 
κόσμος καλῶς τοῦτο δρᾶν. Οοπιραχο 86ο 
ΤΙ. 32, {0Υ {1ο ΤιουτίαΏ5 ΤΠ. 61. 

τοιαύτην] «Βαο] 48 βυ]ζς {ος ββἩ]πρ. 
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Οἱ μὲν οὖν βίοι τοσοῦτοι σχεδόν 
΄ 9 9 ” λ ΄ ’ . ᾽ ΄ 

8 εἰσιν, ὀσοι Ύε αὐτοφυτον ἔχουσι τήν ἐργασίαν καὶ µη δι 
1206 Β ἀλλαγῆς καὶ καπηλείας πορίζονται τὴν τροφήν, νοµαδικός, 

- 

9 

” ” 4 ’ ” ε Ώ . 

γεωργικός, Ἀηστρικός, ἁλιευτικός, θηρευτικός οἱ δὲ καὶ 
/ -- ”- 

μιγνύντες ἐκ τούτων ἡδέως ζῶσι, προσαναπληροῦντες τὸν 
5 ὃ / / ο / / 4 Φιν 6 
ἐνδεέστατον βίον, ᾗ τυγχάνει ἐλλείπων πρὸς τὸ αὐτάρκης 
Ὡ) Ὡὶ ε 4 ὸ 4 ο/ . / « δὲ 

εἶναι, οἷον οἱ µεν νομαθικὸν ἅμα καὶ ληστρικόν, οἱ δὲ γεωρ- 
4 . / « ’ δὲ . .] 4 3 4 

γικὸν καὶ θηρευτικον. ὁμοίως ὃε καὶ περὶ τοὺς ἄλλους, ὡς 
Ἀ ’ Α. ’ 
ἂν ἡ χρεία συναναγκάζη, τοῦτον τὸν τρόπον διάγουσιν. 
δὑ 4 ” ’ - ε 0 ” ’ - ’ 

µεν οὖν τοιαύτη κτῆσις ὑπ αὐτῆς φαίνεται τῆς φύσεως 
- ϱ 8 4 ο! 

διδοµένη πᾶσιν, ὥσπερ κατὰ τὴν πρώτην γένεσιν εὐθύς, οὕτω 
. - . ] Δ Ώ 9 9 - ’ 3 

το καὶ τελειωθεῖσιν. καὶ γαρ κατα την ἐξ Ίρχης Ύενεσιν τα 

11 

4 - ’ ’ 4 ω 

μὲν συνεκτίκτει τῶν ζφων τοσαύτην τροφὴν ὡς ἱκανὴν εἶναι 
α / 9.4 - ’ . . 

μέχρις οὗ ἂν δύνηται αὐτὸ αὑτῷ πορίζειν τὸ γεννηθέν, οἷον 
ο) α. ϱἳ 9 - - . ν . - 

ὅσα σκωληκοτοκεῖ ἢ ὠοτοκεῖ ὅσα δὲ ζφοτοκεῖ, τοῖς Ύενο- 
’ ” 4 9 « - ’ ’ 1 - 

µένοις ἔχει τροφἠν ἐν αὑτοῖς µέχρι τινός, τὴν τοῦ καλου- 
, ’ ’ ϱ/ ε / ὃς υπ ο ’ 

µενου γάλακτος φύσιν. ὠστε ὁµοίως ὁῆλον ὅτι καὶ γενοµέ- 
9 ’ ιά λ - ’ σα ωὶ Λ - 

νοις οἰητέον τά τε φυτὰ τῶν ζῴων ἔνεκεν εἶναι καὶ τἆλλα 
ὴ ” ’ ιο 4 ς/ . ) .] 

ζῴα τῶν ἀνθρώπων ἈΧαάριν, τὰ µεν ἥμερα καὶ διὰ τὴν 
- ] ὸ 8 4 / ο. ὸ 9 ’ 9 4 4 

χρῆσιν καὶ Οιὰ τὴν τροφήν, τῶν ἁγρίων, εἰ μὴ πάντα, 

8 αὐτόφυτον ἔχουσι τὴν ἐργασίαν] 
ἑα]1, Όιαῦ 18, ἴμαί ἀερεπᾶ οἩ {λπεῖτ οὗγΏ 
πηφ]άεά Ίαροις,᾽ ὑμαεῖτ πανε Ιπάιβίτγ 
ΏΊΘΤΘΙΥ, απᾶ ἆο ποῦ Ίοο]ς {ο Ῥατίες απά 
ἰαᾶθ. ΤΗΙ8 16 ἴ]θ ρτϊτηϊἼνο απιἆ Ίονγεγ 
βίασο οἱ βοοῖα] ἀενε]ορπιαηί, απᾶ 15 τ6- 
Ῥτοβεηίεά ὮΥ 16. Αταῦ οἱ {1ο ἀθεετῦ, 
ἴμο Ῥϊταίσα] {προς οἳ {πο Μαϊαγ Ατ- 
οἩϊρείαρο, ιο Ἡδαιπαια, απᾶ ἴ]μα 

Ἐοά Ἰπάῖαπ. Ἐοτ, αὐτόφυτο», πα{ϊνε, 

βε]{-ρτοννΏ, 66ο 1ή4άε]] απά Φοοῦξ, Τμεχ. 
νψηθτο {1 ποτά αὐτουργία ἵδ αποίθεά αβ 
εαπϊνα]επύ 0ο ἴπθ 6ΧΡτΕΒΒΙΟΏ αὐτόφυτον 
ἐργασίαν. 

μίγνυντεςε] Ἐτασίοκ]γ ἴπῖς 16 {πα 
Ρεπετα] τα]θ; τατεἰγ ἆ4ο πο Ἠπᾶ αἩπ 
θπήίτο οχε]ηβίοη οἱ Ῥαχίοτ, Απά ἴλο 
Ῥτεσατίοιβηθβς οἳ 6116 Ἠαπύετς Ἠ{αο τεή- 
ἀθτε {16 αἀπαϊχίατε οἱ Ώ]αρο αἰπιοβί 

ΙπάΙβρεηβαΡ]6. 

ϱ ὡς ἂν ἡ χρεία] «Ιαδί α5 ἐπαῖν 
ψ/αηῖβ τηΣΥ οοπαρε] ἔΊεπαι, 5ο ἆο {Πεγ 
{ατης ὑπεῖτ {ο 

τοιαύτη] ῬτορετΏγ ἵπ ἐπί 5εη5ο 
ονιἀρηϐ]γ ρἴνειπ {ο αἲἱ Ργ Ναΐατε Ἠετ- 
Βε]{, ποῦ πηετε]γ αὖ οποθ, αἲ {πο γετγ 
πηοπηεπ6 οἱ ιεῖτ Ρίται, Ῥαῦ αἶδο νε 

{π6υ ατο ατῖνεᾶ αἲ τας.) 
1Ο σκωληκοτοκεῖ ἡ ᾠοτοκεῖ] 1 Ίαγο 

πο Κπον]εάσο ο παίιτα] Ηϊβίοτγ, Ὀταέ 18 

νο] 86ετη θ]ιαῦ ἔ1ιο ὕεττα γεττηῖρατοΒ 

18 ορβο]εῦο, {πα ἴπ Γαοῦ ονίρατοις απᾶά 
γινίραχοιβ ἆτο οχ]λαπβνο. 

ἑφοτοκεῖ] /αἲ νῖνίρατοις ογεαίατθβ 
Ἰανο ἵπ {επηβε]γες α οετύαῖη εαρρ]γ οἳ 
{οοἆ {ον {λεῖτ γοπηρ ἴη ια 6Ἴαρο οξ 
ἴλαί ννη]οὮ 15 οα]]εά τηῖ]]ς,” 

ΤΙ γενοµένοις]Ξ- τελειωθεῖσω, ἃ 9. 
Οοπχρατθ Υ. 5. 6, ἀνδράσι γενομένοις 

καὶ τελειωθεῖσῳ. 
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ἀλλὰ τά γε πλεῖστα τῆς τροφῆς καὶ ἄλλης [βοηθείας Ῥνοροτίγ. 
9 ει κὸ ὧν ., ” , - κα ο Ὁ- 
ἕνεκεν, ἵνα καὶ ἐσθὴς καὶ ἄλλα ὄργανα γίνηται ἐξ αὐτῶν. 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 

ει 3 Ὁὶ ε ’ 4 ’ 9 4 α ’ ’ 9 

εἰ οὖν ἡ φύσις μηθὲν µήτε ἆτελες ποιεῖ µήτε µατην, ἄναγ- 

καῖον τῶν ἀνθρώπων ἕνεκεν αὐτὰ πάντα πεποιηκέναι τὴν 

φύσιν. 
Δ 8 Ν / » Φ ὸ α μη ’ λ 

γαρ θηρευτική µερος αυτῆς, Ἡ οεῖ χρῆσθαι πρὀς τε τᾶ 

θηρία, καὶ τῶν ἀνθρώπων ὅσοι πεφυκότες ἄρχεσθαι μὴ 

ὸ 4 . ε Ν ’ , ” ς 

ιο καὶ πολεμική φύσει κτητική πως εσται. ᾖἩἸ 

” ” Ν 

θέλουσυ, ὡς φύσει δίκαιον τοῦτον ὄντα τὸν πὀλεμον. Ἑν 
λ Ὁ) ω) [ο] 8 ’ [ο] νὰ 

μὲν οὖν εἶδος κτητικῆς κατὰ φύσιν τῆς οἰκονομικῆς µέρος 
9 , εἳ α 5 « ’ ολ 4 κ. 8 4 ς ’ 
ἐστίν: ὃ δεῖ ἤτοι ὑπάρχειν ἢ πορίζειν αὐτὴν ὅπως ὑπάρχῃ, 

9 ᾿ . ’ Δ 4 4 

ὦν ἐστὶ θησαυρισµος χρημάτων προς ζωὴν ἀναγκαίων καὶ 
. ’ 9 / λ η. 8 ον 9 
χρησίµων εἰς κοινωνίαν πόλεως ἢ οἰκίας. καὶ ἔοικε ὃ γ 

ε Δ - ’ 

ᾗ γαρ τῆς τοιαύτης 
’ 3 ’ Ν 9 η 3 α) ” ’ 9 

κτήσεως αὐτάρκεια πρὸς ἀγαθὴν ζωὴν οὐκ ἄπειρός ἐστιν, 

9 ᾿ Αα 9 / 4. 
αληθινὸς πλούτος ἐκ τούτων εἶναι. 

ς/ 

ὥσπερ όλων φῃσὶ ποιήσας 

πλούτου δ᾽ οὐθὲν τέρμα πεφασµένον ἀνδράσι κεῖται. 
ἳ - 8 ϱ ια - 3 / » 34 4 

κεῖται γὰρ ὥσπερ καὶ ταῖς ἄλλαι τέχναις" οὐδὲν γὰρ 
” ” 9 ὸ α 9 Ὑ / ” ῃ /’ 
ὄργανον ἄπειρον οὐδεμιᾶς ἐστὶ τέχνης οὔτε πλήθει οὔτε 

/ « Ν ο) 9 / αι / 9 5” . 
µεγέθει, ὁ δὲ πλοῦτος ὀργάνων πλῆθός ἐστιν οἰκονομικῶν 

. 

12 ἀτελές] «Ἱποοπιρ]είθ. Όοπιρατθ 
Ῥε]ουν, ΧΙΠΙ. 11, ὁ παῖς ἀτελής. 

διὸ καὶ ἡ πολεμικὴ φύσει] «Ύγαν {πἨαῃ, 

Βο {αγ α8 Τέ 18 παζυτα], ος 4η ΙΠπβΙθα{1οΏ 

οἱ παίατο, νη]] Ὦ6 α οετίαϊῖη {οττα οἱ ἴ]ιθ 

ατί οἳ αοααϊτίηρ ; {οΥ νγαχ Ιπο]αάςς, 38 3 
Ῥταπο] οἱ Τέ, ἴπο Ἠππίογς ατί, νηῖοὮ 

οι ἆτθ Ῥουππά 6ο ΕΠΙΡΙΟΥ αραϊπβῦ {1ο 
ΑΠΙΤΩΘΙΒ, απά αἱδο αραἴπδύ αἲἱ πηθη νγ]ο 

ηαύυτα]]γ οα]οι]αῦεᾶ {ου ϱαῬ]θοίΒ αγε Ἱπ- 
οἰπεά {ο ἀἱδριαύο 0] ἆεοτεο οἱ παίιτο ; 
απά γοι ατο Ῥουπά {ο ἆο {πῖβ οη ἴῑθ 
6τουπά ὑπαῦ νγατ Τος βαοὮ απ ορ]εοῦ 18 

πιαατα]]γ Ἰαβῦ.. Όοπιρατο ΤΥ. ττ. 15. 

Ἱα ριειτο εδ απ ΊΠΟΥΕεΠ παζιτο] 
4αοαπότίς,” 6αγς 0 ΗΠ., οοπβτιῖηρ {1ο 
φύσει να κτητική. 

13 ΄Οπε {οττ {πεη οἱ {ο ατό ος 8ο- 

απϊτίπς Ῥτορετίγ 8 ο ῬταποἨ οἱ (9οο- 
ΠΟΙΩΙΟΒ.᾽ ο {ασ ππθ Ῥανε ροῦ, 

ος ὃ δεῖ, κ.τ.λ.] ΄Έος Έμετο παπί οἶέ]ιοτ 

Ῥο αἰτεαάγ ἵπ αχϊθίοποθ, ΟΥ 16 πηπβύ {αίο 
πηθββιγες {λαί {λογο εχ]ϱῦ ο ΒΙΡΡΙΥ οἳ 
ἴλοβο {πίπσβ νο] 416 ΏΘΟΘΒΡΑΣΥ ΤοΥ 
6, απά απα[α] {ος ο αββοοϊαῖοη οἳ 

Ίηθη οἴίμον ἵπ βαῦθι ος {απ111168, απιά 

νιηῖοἩ «ἀπ οἳ αοοιτηυ]αβοῃπ. ὅ, 

έαᾳαοᾶ, ἆοθ πού 1ο 1989 τε]αίῖνο 

ΒΕΠΒΘ, 
14 καὶ ἔοικεν] ΄απᾶ πγεα]ῦἩΠ, 5ο {8 

αϐ ἵ6 1β πο υγθα]ίἩ, ου ὙθδΙ ἵη 1698 

{γαθ 86ΠΑΘ, 19 οοπιροβεἆ οἱ ἴπεβο οἩ- 

18οίΒ.᾽ 
ἡ γάρ] «Ἰ αγ ἀληθωός, {ον ἔλετο 

318 Όννο ΚΙπάβ, απά πε αἀεαιαῦε 5ρ- 

ΡΙΥ οἱ βαοῖι ρτοροτίγ α8 ἴμίβ 15 ποῦ, ἵη 

ἴπο Ίαηριασο οἳ ἈΒοἱοι, νηίλποαί 

Ηπαϊζ.) 
Βο]οἩ: Λεϊζφωίω. Ἐτ. χττ. ο. Ῥετο]ς. 

Τ{ 18 αἱβο οΊνεη νηη α ϱ1ρ]ιῦ νατ]αδίοι 
1Π ἴμο {γαρτηεηῦς ο{ Τηεορπ1β, 7. 

ΤΈτιαα νγεα]έἩ ΙΒ Α ΙΙΘΑΠΒ {ο απ επᾶ, 
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νά Ν ο ο 1 / ” 4 ον ."Ἔποροτύ. καὶ πολιτικῶν. Οτι μεν πτοινυν εστι τις κτηήητικη κατα 

’ ο .] ’ 8 - - ιν . 4 ας ος 

φύσιν τοῖς οἰκονόμοις καὶ τοῖς πολιτικοῖο, καὶ δι ἣν αἰτίαν, 

δᾗλον. 
" ”/ ” ’ ” 

9 "Ἠστι ὃὲξ γένος ἄλλο κτητικης, ἣν μάλιστα καλούῦσι, 
ι Λ - οἳ -- 

1207 καὶ δίκαιὸν αὐτὸ καλεῖν, χρηµατιστικήν, δι ἣν οὐδὲν δοκεῖ 
νο . . 5 4 

πέρας εἶναι πλούτου καὶ κτήσεως' ἣν ὡς µίαν καὶ τὴν αὐτὴν 
” λ ” 

τή λεχθείσῃη πολλοὶ νοµίζουσι διὰ τὴν γειτνίασιν. ἔστι δ 
5 ε 9 - 9 / ” / 3 / ” ὸ φ 

οὔτε ἡ αὐτὴ τῇ εἰρημένη οὔτε πόρρω ἐκείνη.. ἐστι ἦ 
. - . ’ 8 

μὲν φύσει ἡ ὃ οὐ φύσει αὐτῶν, ἀλλὰ ὃδύ ἐμπειρίας τινὸς 
” ’ ᾽ . ο ον ν 

2 καὶ τέχνης γίνεται μᾶλλον. λαβωμεν δὲ περὶ αὐτῆς την 
-- ’ .) 4 ” 

ἀρχὴν ἐντεῦθεν. ἑκάστου γὰρ κτήματος διττὴ ἡ χρῆσίς 
. 4 4 4 ε / ἐστιν, ἀμφότεραι δὲ καθ αὑτὸ μὲν ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως καθ 

ε ’ 2 . « 4 9 ’ « ι) 3 9 , - / 

αὑτό, ἀλλ᾽ ἡ μὲν οἰκεα ἡ ὃ οὐκ οἰκεία τοῦ πραγµατος, 

ἀάμφό- 
. ε.α. ε 3 / 

καὶ γαρ ὁ ἀλλαττόμενος 

ω « ’ « ’ Αν ’ 

οἷον ὑποδήματος Ἡ τε ὑπόδεσις καὶ ἡ µεταβλητική. 

8 τεραι γὰρ ὑποθδήματος χρήσεις. 

τῴ δεοµένῳ ὑποδήματος ἀντὶ νομίσματος ἡ τροφῆς χρῆται 
- ε δν Φα ε ολ δν ὁ ΄ ᾽ δε. κ. ΄ 

τῷ υποὀήµατι ᾗ υποὀημα, αλλ οὐ την οικείαν χρήσιν' ου 
λ 9 α οϱ , λ 5 4 λ ,. ε. 

γαρ ἀλλαγῆς ένεκεν γέγονεν. τον αυτον δὲ τρόπον ἔχει 
. 8 ζω) 3 / ” 8 « α 

4 καὶ περὶ τῶν ἄλλων κτημάτων. ἐστι Ύαρ ἡ µεταβλητικὴ 
’ 9 ’ Ν ϊ - 3 - 3 ’ . 

παντων, ἀρξαμένη το µεν πρωτον ἐκ του κατα φύσιν, τῷ 

Ῥαΐ 16 18 αΏθατά 0ο ΒΙΏΡΟΒΘ α ΤΙΘΑΠΒ 
πνοαῦ α Ηπαῖς, 
Ὅαβ ὅτι μὲν τοίνυν] Τηϊς οοπο]αάϊἵπρ 
οἸατβε, Π]ςο {ιο ατηϊ]αγ οπθ αἲ ἴμο επά 

οἳ ΟΗ. Ύ., ρῖνερ Ατιβζοῦ]ος Ῥοβινε 

οοπο]αβίοη. ο {4Γ 35 νγθα]ζ]ι 19 Ἰοο]κεᾶ 
ΟΠ 8 {]θ οοπητηαιά οἱ ἴμο ΤΘΟΘΒΒΑΤΥ 

Ἰπβίταπιεηίβ {οτ Γαπη]γ απά Ῥο]ῖοα] 
Ἠ{6, βο Ταχ πο βοϊεποςῬ {]ιαί ἴτοαίς οἳ 16 

18 οπο ἵπ αοοοτάαποθ υηζὮ παίατθ, απᾶά 

ῬτοροτΙγ νηθλῖη ἴπο Ῥτονίησο οἳ ἴ]ο 
Ῥομάίσα] ν]θοτ. 

δι) ἣν αἰτίαν] “ἴλο στοιπάβ οἩ ὙΙο].” 

ΙΧ. 1 γένος ἄλλο] ἴ]ο ἕτερον εἶδος 
οἱ ΥΤΤΙ. 2, ΟΠ. ὙΠΠΙ. Ἠανίηρ ρἵγεη 

18 {ῃθ µέρος. 

δι ἥν]  Απᾶ Τὸ 18 {ΠΒ αρεοῖθς {ια 
Ἠα8 ρίνεη τῖβο ο ἴπο ορίπῖοη ἴλιαῦ 

πνοα]{έἩ απ Ῥτορετῦγ Ίανο πο Ἠπαίθ.” 

τὴν γειτνίασω] -- γειτονία», ΄πεϊῖρ]ι- 

Ῥοατλ]οοά, «πθασ οοπηπεχίοη οἳ ἴλπε 

Όννο.᾽ 

οὐ φύσει] Τὸ 1 ποῦ ἴμο ΤΠεοΘΒΡΑΤΥ 
αοοοπηραπ πηθη{ οἱ βοο]είγ 1η αΠΥ 5Ώαρε; 

16 18 ταῖ]ετ ἴπαο τεαρι]ό οἳ εχρετίεποθ, 
ἴλο τει], ἵπ {λοξ, οἱ ἐ]ιο 86Ώ5θ οἱ πεοᾷ 

απά ἴπο ὙνθὮ 6ο τεπιθᾶγ αυ πεεά. 
Της τεπιεάγῖηπς οἱ α ποθᾶ {66 19 ἴπθ 
ο,]εσῦ οἳ ατ.. Όοππρατο Εἰλίοε, 1. ἵν. 

15. Ῥ. 1007, 5, πᾶσαι γὰρ τὸ ἐνδεὲς 

ἐπιζητοῦσαι. 

2 ἡ µεταβλητική] βο. χρῆσι. ΄Τηθ 

μβο οἱ 16 48 α βἨοθ, απά 10595 19ο Τη 

εχελαηρε,᾽ 
3 οὐ γὰρ ἀλλαγῆς ἕνεκεν γέγονεν] 

Ἔταο οἱ 10 αἸήπιαίαε, Ῥαῦ πο οἱ 1698 

ῬΕΙΠΦΣΥ, ἀεββπα[ίοἩ, 
4 ἀρξαμένη, κ.τ.λ.] Ατὶκίοί]ε α11ου/β 

Όιο παζατα] οτἱρῖπ οἱ οοπηπηεγοθ. 19 18 



1. 9. 

4 4 ’ - . νά 4 ἵ 

τὰ μὲν πλείω τὰ δὲ ἐλάττω τῶν ἱκανῶν ἔχειν τοὺς ἀνθρώ- Σχορετίγ. 

πους. 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 29 

ζω) 4 ῤν σ 2 ο ῤ ’ ο) 

ᾖ και 9ῆλον ὅτι οὐκ ἔστι φύσει τῆς χρηµατιστικής 
ε ’ 8 ε αι] .) . ο, - Ὡ - 

ᾗ καπηλική' ὃὅσον γαρ ἵκανον αὐτοῖς, ἀναγκαῖον ἦν ποιεῖ- 

σθαι τὴν ἀλλαγήν. 
π 9 - , Γν μὲν οὖν τῇ πρώτη κοινωνίᾳ ὅ 

-- ι π 9 / εν Αμ δα; 5 το 4 
(τοῦτο ὃ εστιν οἰκία). φανερον οτι οὐδέν εστιν έργον αυτῄῇής, 

ἆλλ᾽ ἤδη πλείονος τῆς κοινωνίας οὔσης. οἱ μὲν γὰρ τῶν 
ην 9 ’ ΄ ε 4 ’ - ’ 

αὐτῶν ἐκοινώνουν πάντων, οἱ δὲ κεχωρισµένοι πολλων παλιν 
ευ τή Ἄν λ λ ὃ , 9 ” ει 4 

και ετερων] ὧν κατα τας οεησεις αναγκαιον ποιεῖσθαι τας 

μεταδόσεις, καθάπερ ἔτι πολλὰ ποιεῖ καὶ τῶν βαρβαρικῶν 
- 8 

ἐθνῶν, κατὰ τὴν ἀλλαγήν. αὐτὰ γὰρ τὰ χρήσιμα πρὸς 6 
« ’ « , , Φ Φ λ 

αὐτὰ καταλλάττονται, ἐπὶ πλέον ὃ οὐθέν, οἷον οἶνον προς 
α Ἱ ’ 4 - 3/ - 

σῖτον διδόντες καὶ λαμβάνοντες, καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιού- 
α 

των εκαστογ. 
Ἡ λ οἱ / λ Ι εν, λ μὲν οὖν τοιαύτή μµεταβλητικὴ οὔτε παρα 

’ ” ο 3 .] 2ὸ ]δέ 3 3 ’ 

φύσιν οὔτε χρηµατιστικής ἐστιν εἶδος ου9εν' εἰς ἀναπλήη- 

ἃ 4πθβί]οη οἱ ἆερτοο Ιπύο νμ]ο]ι 16 το- 
βοἱνοβ 168ε]{, 

ἐλάττω τῶν ἱκανῶν] Ἠοτο ἵβ {ιό βοΏβθ 
οἳ γυαηῦ (τὸ ἐνδεές), απιά ναί νγαπῦ 18 
Όλο τοβι]6 οἱ α παζιτα] ατταησετηθηὔ, 

9ο ΤηΔΏ ηαίιτα]]γ βθεῖκ α τεπιθάγ, απά 
: ατύ ος αΤ]] αἱ6ρς ἵη, 

ο τῆς χρηματιστικῆς] 1η 168 έγαθ 86Ἠ86, 

ἴμαῦ οἳ ἴ]ο Ιαεύ οἸαρίετ, νλ]ο] ἵπ 5 18 
Ἡο βΡροα]ς ο α5 ἀναγκαίας--  οἰκονομικῆς 

κατὰ φύσω-- τῆς περὶ τὴν τροφήν. 

' ἡ καπηλική] τοῦκ]] ἑἀαἀς βθεπης {πο 

ΟΟΠΙΙΠΟΠ ΒΕΠ86, Ῥαῦ 16 πιαΥγ ΊἨεγο νε]]ν 

βἰαπά {ος ἰσαᾶς ἵη ϱΕΠΕΤΑΙ. 
ὅσον γάρ] ΄Ἠαά ἵε Ῥεεη Βο, ἴ]ιο ϱχ- 

εΏαΏσο που]ά ἨἸανε οραβεά νἨοη 165 παάἆ 
τεαο]Ώοά {Πο ροϊπύ ο{ βαρρ]γ!πρ {]ιε ἆθ- 
Ποϊεπογ {α]υ.  Ῥαό νετ 15 ο Ἠταϊή 
{ο Ῥο Εχες---υ]αΐ 18 τὸ ἱκανόν ἳ Τ,οοῖκ- 
ἵπο αὖ ἴο Ἠατηαη τος 45 ἃ γγλοἷο οοη- 
ηθοῦθἆ, απιοηρρύ οἴπετ Ῥοπάβ, ὮΥ ἐ]β 

Ῥοψετία] οπο οἳ πιπτπα] πγαηΐς, οἳ πεθά 
οἱ τππύαα] βεγνῖοθ, ΑΏΥ αὐθεππρύ {ο βαΥ 
ψηετγο {πο Πποϊς οἱ {τας ϱ]ια]] Ῥο 86οπης 
ΑΤΡΙίΤΑΥΥ, απάᾶ Ίευᾶς {ο επά]εβς ἁηΠοι]- 
ὤθ6β. Τὸ ν]] Ῥο αἴπαγς α ααεδῖοη ος 
Ῥτασίθϊσα] 8εηΏ5ο. 

5 οὐδέν ἐστω ἔργον αὐτῆς] “Τ]ετο ἵβ 
ηο οροηῖπσ {οΥ 16. αὐτῆς τῆς καπη- 

λικῆς, / 

ἤδη πλείονος, κ.τ.λ.] ΄ οπ]γ που {πο 
Ιπ{ετοοιτβο 6 ΟΠ ἃ ΊΠΟΤΓΘ οχθεπάεά 
βοα16.᾽ 

οἱ μὲν γάρ, κ.τ.λ.] Βο, ἐν τῇ οἰκίᾳ, 

ἐλαά αἲ] Οήηρς ἵη ΟΟΠΩΤΙΟΠ.᾽ 
:. οἱ δέ, κ.τ.λ.] πο οἴπετ ὮΥ νυιτίιθ 
οἱ ἐΠεῖτ Ῥεῖηρ αρατύ γνοπ]ά Ῥανο, Ιοο]κοά 
αἲ α5 α νγηο]θ, ΤΠΔΏΥ {π]ησβ ἵπ ΟΟΤΙΙΠΟΠ 
(ἐκοσώνουν πολλῶν), Ῥαΐ ἁπτετεπῦ ρατίς 
οἳ {16 νν]ο]ε πγοι]ά Ἠανο ἀῑπετεπύ ρατί8 
οἳ ἴ]λαῦ ϱΟΠΊΙΩΟΠ Αὐοο]ς (καὶ ἑτέρων). 
Τ]θβο ἀῑπετεπυ ο,Ἀ]εοίβ μον νοι]ά 
νυαηέ, πᾶά υγοα]ά πεορββατῖ]γ Ῥο ]εὰ {ο 

οχομαησο οπθ ὙΙἩ {πο οἴμετ, απᾶ 
ψιοπ]ά αἀορύ ἴπο τηείλοᾶ γεῦ ἵπ αβο 
ΒΊΠΟΏΦ ΠΙΔΏΥ οἱ ἔ]ιο Ῥαγβαχοαβ Πα{ΙΟΠΒ, 
ΏΦΙΩΘΙΥ, αοἴπα] Ῥατΐο. ἈαοἩ, ῬαΓα- 
Ῥ]ταβοᾶ, Α866ΠΙΒ ἴἨο Β6Π86 οΓ ο ρ8β- 
βασο. ἘῬπό Αχὶβίοῦ]ο ἆοθεβ ποῦ β66Πα ἴσ 
βθο νι αι /Ποἷοπέ οἸθατποβ ἐλμαί {Π]ς ἶ9 
ψηιαῦ αἲ οοπηπΊοτορ αἰθτηαίε]γ 16, απά 
6υοτ πιπβέ Ῥ6, 4η οκοηαησε οἱ οῬ]οσίς οἳ 

πδθ, «ππ ἴτοο ἆθ5 ρτοάσΙθθ. 1 18 
οη]γ {ο {αοϊμζαο Ό]]ς ὑ]λαῦ [Πο οοπηρ]]- 
οσο οοπηπηθτοϊα] βγβίοτα οἱ Ἠϊ5 οἵὗνη ος 

οἱ ος ππθβ Ἠα8 ῬοδεἩ Ιπίτοάιοεά. 
6 χρηματιστικῆς] “Τη ατί οΓπια]«ίπρ 

ΙΙΟΠΘΥ. Ἠστο δοά ἴπ 1658 Ῥαά 8εΠΡο, 

ε. 
. 



30 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. ΓΤμ., 

χοροί. ρωσιν γὰρ τῆς κατὰ φύσιν αὐταρκείας ἦν. ἐκ µέντοι 
’ 3 / 99 / 8 λ ” ἕ / . ι 

Ἰ ταύτης ἐγένετ᾽ ἐκείνη κατὰ λόγον. Κενικωτέρας γὰρ Ύινο- 
- ων) / ο. 

µένης τῆς [βοηθείας τῷ εἰσάγεσθαι ὧν ἐνδεεῖς καὶ ἐκπέμπειν 
’ ” 

ών ἐπλεόναζον, ἐξ ἀνάγκης ἡ τοῦ νομίσματος ἐπορίσθη 
- / - 

Β χρῆσι. οὐ γὰρ εὐβάστακτον ἕκαστον τῶν κατὰ φύσιν 
3 - 

ἀναγκαίων' διὸ πρὸς τὰς ἀλλαγὰς τοιοῦτόν τι συνέθεντο 
ΐ [ωὴ 3 ια) / . / ιν 9 / 

πρὸς σφᾶς αὐτοὺς διδόναι καὶ λαμβάνειν, ὃ τῶν χρησίµων 
κ κ αὐτὸ ὃν εἶχε τὴν χρείαν εὐμεταχείριστον πρὸς τὸ ζην, οἷον 

ΑΔ . ρα 
σίδηρος καὶ ἄργυρος, κἂν εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον, τὸ μὲν 

. ς ο ε 4 / 8 ς ” 8 1 πρῶτον ἁπλῶς ὁρισθὲν µεγέθει καὶ σταθµῷ, τὸ δὲ τελευ- 
- 3 Α ε) ’ ϱ/ 3 / ον 

ταῖον καὶ χαρακτήρα ἐπιβαλλόντων, ἵνα ἀπολύση τῆς 

απά 5 ορ ιἹνα]οηό {ο καπηλική, ἃ 4, 

απά Χ. 4, Ἀπᾶὰ ἴο ἴλμθ µεταβλητικῆς οἳ 

ἴ]θ Β4Π1θ βθοδῖοη., 

εἰς ἀναπλήρωσω] Βο ἴμετο Ίναῦ 8 
Ῥτονίοιδ γναηῦ Γ6]6; 5 αρρεατε οτι 

Σ. κ. ΠΠ. 6. Ῥ. 1173 Β 7. 
τῆς κατὰ φύσω αὐταρκείας] «Τί 18 

ηθεά θά ὕο επαδ]θ τπαΏ {ο αἰζαίπ Ἠ]ς {111 
οοπιρ]θαίθηθΒΒ, ο ρταῦΙ{γ αἲ] Π5 παύατα] 
ψ/αηῇς ----ᾱ, Βἰαῦθ ὙγἨῖοἃ {λοιρ] κατὰ 

φύσιν Ἰιθ 1 οοποθϊνοἆ ποῦ {ο Ἠανο αἴ- 

ἰβ]πθά. Οοπιρατο ἴλο οχρΓΘΒΒΙΟΏ τῆς 
κατὰ φύσω ἕξεως, Είι. υπ. χα. 3. Ῥ. 

1153, 14. 
7. ταύτης] 18 ἴῑθ τοιαύτη µεταβλη- 

τική--- ἐκείνη 6 ἴο χρηµατιστικῆς--- 

κατὰ λόγον, ὮΥ  πηδίιτα] βε(πθηοο, (88 

ἃ Ἱορῖοι] οοΏβΘ(Ἱεποθ {Ἠθγθ ΔΓΟΒΘ ΑΠΟ- 

ἴμοτ Κῑπά.᾽ Όοπιρατο Σ. τ. ΧΙ. 4. Ῥ. 
1109, 23. τελευτήσαντι κατὰ λόγον. 

ξενικωτέρας] «πηοτο γη]άα]γ εκθεπάρά.᾽ 
ἐξ ἀνάγκης] Ῥοτας πηεάἵαπα Ῥδοαπιθ 

αΏβδο]ιαθε]γ ΙπάΙαρεηβαΡ]θ. 

8 οὐ γάρ, κ.τ.λ.] « Βοπιεϊμίπρ πηογθ 
Ῥοτίαβ]ο νγαβ τοιἠτεᾶ, {πο ππα]οτ]ζγ οί 
οοπηπηοςΙήθΒ Ῥεΐπος Υετγ Ἰποοπγοπ]επό 
1η {Πῖβ τοβροοῦ.᾽ 

ὃ τῶν χρησίµω», κ.τ.λ.] «νπ]οὮ Ἱζ- 
Β6Ι{ νγας βοπηθίλίηρ βοξα] {ου {πο ἀαῖ]γ 
ΡΙΥΡΟΡΕΡ οἱ 46, απιᾶ γναβ 1π 186 εαβΙ]Υ 
ΤηΔΠΔΡΘΩΡΙΘ.᾽ 

µεγέθει καὶ σταθμφ] «Ὦγ εἶπο απᾶ 

υαϊσηί.) 
χαρακτῆρα ἐπιβαλλόντων]  ἀθίει- 

πηϊηθά Ἰπ να]αθ ὮΥ ππεη ρυαήηπσ ἃ 

Βὔαππρ αροη 15, ἵῃ οτάετ ἴλμαί Τν τηδΥ 
βανο {παπι {τοπ {16 ἐτοιὈ]θ οἳ νγεῖσ]ι- 
πο 16.) 

Οοπιρατο Αάαπι Οπ(Ἡ, Ἐ. τ. ο]. ἵν. 
απά {ον {πς αούπαΙ ἀεβηϊάοι ΜΙοπεὶ 
ΟἨενα]ίος, οἱ. τ11. ο. 11. Ῥ. 36. Τι 
18 νετγ ροοᾷ α5 α ἀεβηϊμοῃ. 10 ἴακος 
{0 ΤΙΟΠΘΥ βοπηθ(μ]ης πυἩ]ο] 15 αΏ αγί- 

οἷο ο{ «οπππΊθτσθ, απά οδραβ]ο αὖ μα 
Β4ΠηΘ πιο οἱ Ῥοοοπιῖπς α πηθάἵιτη οΕ 
εχοµαησθ. “ Ατὶκζοῦθ,” βαὖ5 Μ. Ο06- 
να]1οτ, « ἆοπι 16 ποπ όϊαῖς επίοπτό 

ἆαπ Εἶ σταπά τορρθοοῦ Ῥεπάρπυ Ίεβ 
β]δο]εβ ἅα Ίπογεη ἂσο, η) αναῖδ ο8ρεΠ- 
ἀαπῦ ροϊπί αἀπιῖβ Ία ποῦῖοη ἀαρτὸς 18- 
ᾳπθ]]θ Ία πιοηπαῖθ πο αργα αα απ βἶσηο. 

ΤΠ] αγαῖϊῦ απ οοπίταϊτο, ρατ{αθετηεηῦ οχ- 
Ῥοβδό ἆαπβ δα Ῥοϊδέφιε, οτῖρῖπο ἄε Ία 
πηοππαῖθ, οὗ 11 επ αναῖς Ῥϊεπ ἀάθετπαϊπό 
165 οατασίὸτες ρηποῖρααχ. ΌΟπ επ Ίασετα 

ρατ ]οχἰταϊὃ εα]ναη{.”. Ἠο {επ ᾳποίθΒ 
Μ. δύ Ἠήαϊτε”ς ἐταπβ]αθίοη οἱ ἴ]θ ραβ- 
βασε, απά αάάά: “Έτ ο68 ἴεγπιθι Ἶα, 
ααθβίοη ϱδύ αἀτηϊγαβ]επιεηό Ῥοβόο αὔ 
τόβο]αθ 6η ΊΊΘΙΩΘ Ό6ΠΙΡΒ. Τ ηπΎ α ἆθ 

βἵρηο ἆαΏς Ίω πηοηπηαῖθ αᾳπθ ]επηρτγεϊπ{θ 
απε]]ο Ῥοτίθ, εὐ βοἩ5 ο, βίρῃπε Ἰ γα 

Ἱηπδέραταβ]επιοηί Ία βαρείαπορ.”. 
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1. ο. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 91 
Ν -- - 

µετρήσεως αὐτούς: ὁ γὰρ χαρακτὴρ ἐτέθη τοῦ ποσοῦ Τποραψ. 
ο Φ 5 . / σημεῖον. πορισθέντος οὖν ἤδη νομίσματος ἐκ τῆς ἀναγκαίας 9 1257 Β 

Α ’ ωὶ ο) ω) / 8 

ἀλλαγῆς θάτερον εἶδος τῆς χρηµατιστικῆς ἐγένετο, τὸ 
Ν Ν ἃ [ω) - ’ ων .] 

καπηλικὀν, τὸ μὲν πρῶτον ἁπλῶς ἴσως γινόµενον, εἶτα δι 
9 , 3 ’ ’ 3 ων / 

ἐμπειρίας ἤδη τεχνικώτερον, πόθεν καὶ πῶς µεταβαλλόμενον 
[ ’ Δ - 8 / 

πλεῖστον ποιήσει Κέρδος. διὸ δοκεῖ ἡ χρηματιστικὴ µά- το 
[ο ο] 

λιστα περὶ τὸ νόμισμα εἶναι, καὶ ἔργον αὐτῆς τὸ δύνασθαι 
- ΄ 8 

θεωρῆσαι πόθεν ἔσται πλῆθος χρημάτων" ποιητικὴ γὰρ 
Α . ’ 8 - 

εἶναι τοῦ πλούτου καὶ χρημάτων. καὶ γὰρ τὸν πλοῦτον 
’ ’ , αν 8 Δ . - 

πολλάκις τιθέασι νομίσματος πλῆθος, διὰ τὸ περὶ τοῦτ 
ϱ 4 . ΄ 

ὁτὲ δὲ πάλιν τι 
- - Ν ’ . / 

ληρος εἶναι δοκεῖ τὸ νόµισµα καὶ νόμος παντάπασι, φύσει 
] 3 ’ ς ’ ο. ’ 3 . ”/ 

᾿δ) οὐθέν, ὅτι µεταθεµένων τε τῶν χρωµένων οὐθενὸς ἄξιον 
’ νι 4 - 

οὐδὲ χρήσιµον πρὸς οὐδεν τῶν ἀναγκαίων ἐστί, καὶ νοµίσ- 
- ΄ -- ”- 

µατος πλουτῶν πολλάκις ἀπορήσει τῆς ἀναγκαίας τροφῆς" 
καίτοι ἄτοπον τοιοῦτον εἶναι πλοῦτον οὗ εὐπορῶν λιμῷ 

α .) 

εἶναι τὴν χρήµατιστικην και τὴν καπηλικήν. 

- ’ . Ν - ” .Ἱ 

ἀπολεῖται, καθαπερ καὶ τον Μίδαν ἐκεῖνον μυθολογοῦσι διὰ. 
’ Α .) ” , . ” - 

τὴν ἀπληστίαν τής εὐχῆς πάντων αὐτῷ γιγνοµένων τῶν 

ϱ πορισθέντος οὔν, κ.τ.λ.] «πει 
{λθη ΤΠΟΠΘΥ Ἰδά Ῥθευ αἰτοιάγ ΙΠπίτο- 
ἀποοά οἩ {ο ἀεπιαπά οἳ {5 ηθοθΒ- 
ΒΑΤΥ βρεοῖθΒ ο εχολαηρο.᾽ Τ]]8 18 οηθ 

τοπάρτίτπσ οἱ {ο ἐκ, ος ἵ6 ΠΙΔΥ Ῥο, 35 8 
βοοοπά εὕερ ἵπ ἴ]ο Ῥγουσθβε, ΄{γοπα 0] 
ΏΘΟΘΒΒΑΣΥ εχομαησο ἴἨΠετοθ 4ΤΟΡΒ06 {θ 

βεοοπἆ αροοῖθΒ.᾽ 
τὸ καπηλικόν] «Τταἆρ.) 

ἁπλῶς ἴσως γινόμενον] ΄Αἴπαρ]ο Ῥετ- 
Ἠαρς τη 158 ΓΟΥΤΩΒ.᾽ 

τεχνικώτερον] «πηοτθ Αγδίθιηα{ο,᾽ ος 
ερφοϊοπϊβς,᾽ 1. 3. 

µεταβαλλόμενον] 8ο. τὸ νόμισμα. 

1ο Διὸ δοκεῖ, κ.τ.λ.] ἍΑπά {8 ]αΐ- 
ἴεγ βροοῖθῦ αΏβοτΏβ ἴμο παἸηθ, {ος ἵη 
Ῥτοροτίοη 38 χρηµατιστική ὮΏθοοπῃθβ 
ΊηΟΤΘ τοάισθᾶ ο α Υ5ἴΕΠω 16 ΑΘΘΠ1Β 6ο 
ΡᾶΥ Τιοτο απά ΤΠΟΤΘ αὐ{θπ{ΙοΏ ο ΠΙΟΠΘΥ 
36 [πο Ἠϊσ]εν απά παοτθ ἀϊββοι]6 ρατῦ ος 
ἴμο ατύὀ. περὶ δὲ τὸ χαλεπώτερον ἀὲὶ καὶ 

τέχνη γίνεται καὶ ἀρετή” καὶ γὰρ τὸ εὖ 

βέλτιον ἐν τούτῳ. «Εἰίλ. 1. Ἡ, 1ο. Ῥ. 

1105, 9. 
ἔργον αὐτῆς] Όοπιρατο Εν. νι. 

ἵν. 4. Ῥ. 1140, 11. τέχνη πᾶσα περὶ 

γένεσω καὶ τὸ τεχνάζειν καὶ τὸ θεωρεῖν 

ὕπως ἂν γένηται, κ.τ.λ. Οοπιρατο 8ἶβο 

λα. 1. Π. 1. Ρ. 1358, Β 26. 
ποιητική] ΤΗϊ8 ασαῖτ Ῥτίηρε 16 απάος 

τέχνη, νΝοβοθ ἀεβη]ϊβοη 15 Μίῑ, νι. ἵν. 

8. Ῥ. 1149, 1Ο, ἕξις ποιητική. 

καὶ γάρ, κ.τ.λ.] ΄{ον Ιπάθεᾶ ποῦ ππ- 

ΠοααεηΏ{Ιγ πιει Ιάδηδγ υγθα]ι νησι 
ΏΙΠΟΠ6Υ ;’ Πο Πῖησ βἰσπ]βεά πΠ(]η {ιο 
βἶση ; ἴ]ο εχοπαπσοαΡ]θ ρτορογύγ η θ 
Όλο Ιπαίγαππεηῦ οἱ εχοπαηρο. Απ οἱά 

6ΙΤΟΣ ΟΓ νετγ ρτεαῦ θεπαοΙῦγ. 
ΙΙ νόμος] ΄τηετοΙγ οοηγθηὔΙοπα].) 
οὐθέν] «πούμῖης. Τηο βαρείαπί]να] 

ΒΕΠΒΘ. 
ὅτι, κ.τ.λ.] Ῥοῦ] Ῥεοααβο, ΙΓ {οβο 

ν/ἩοΟ ΕΠΙΡΙΟΥ 16 οιοοβθ {ο οαησο 16, Τδ 
Ῥθοοπηθβ οἱ πο γα]θ.᾽ 

ἀπληστίαν τῆς εὐχῆς] «Το ἹπβαΙαῦθ 

ἀθθῖτο οἱ 5 Ῥταγεν. Το βεπὔεποἙ 



22 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. ΓΙ1η. ΄ 

ο . ο . ο 

Ῥχοραίγ. παρατιθεµένων χρυσῶν. διὸ ζητοῦσιν ἕτερόν τι τὸν πλοῦ- 

12 τον καὶ τὴν χρηµατιστικήν, ὀρθῶς ζητοῦντες. ἔστι γὰρ 

ἑτέρα ἡ χρηματιστικὴ καὶ ὁ πλοῦτος ὁ κατὰ φύσιν, καὶ 

αὕτη μὲν οἰκονομική, ἡ δὲ καπηλικὴἡ ποιητικὴ χρημάτων, οὐ 

πάντως ἀλλ᾽ 1 διὰ χρημάτων μεταβολής. καὶ δοκεῖ περὶ 

τὸ νόμισμα αὕτη εἶναι. τὸ γὰρ νόμισμα στοιχεῖον καὶ 

12 πέρας τῆς ἀλλαγῆς ἐστίν. καὶ ἄπειρος δὴ οὗτος ὁ πλοῦτος 

ὥσπερ γὰρ ἡ ἰατρικὴ 

τοῦ ὑγιαίνειν ες ἄπειρόν ἐστι καὶ ἑκάστη τῶν τεχνῶν τοῦ 
ὁ ἀπὸ ταύτης τῆς χρηµατιστικής. 

”/ / .) - 

τέλους εἰ ἄπειρον (ὅτι μάλιστα γὰρ ἐκεῖνο βούλονται 
- [ο 4 . . ” . 

ποιεῖν), τῶν δὲ πρὸς τὸ τέλος οὐκ εἷς ἄπειρον (πέρας γὰρ 
κ / ϱ/ Α- ”- 

τὸ τέλος πάσαις), οὕτω καὶ ταύτης τῆς χρηµατιστικῆς οὐκ 
. / / / 4 4 - - . ἔστι τοῦ τέλους πέρας, τέλος δὲ ὁ τοιοῦτος πλοῦτος καὶ 

/ - 

14 χρημάτων κτῆσις. 
8 . - - 

ἔστι πέρας" οὐ γὰρ τοῦτο τῆς οἰκονομικῆς ἔργον. 

- ΄ - . ” 

τής ὃ οἰκονομικῆς, οὐ χρήµατιστικης 
.] - 

διὸ τῇ 

᾽ , 9 ὰ Ὁ λ ’ / 5 « 
Μεν φαίνεται αναγκαιον ειναι παντος πλούτου περας, επι 

δὲ των γινοµένων γα λρωά συμβαῖνον τουναντιον' παγνγτες μη 

εἰς ἄπειρον αὔξουσιν οἱ χρηματιζόμενοι τὸ νόμισμα. αἴτιον 

τρ δὲ τὸ σύνεγγυς αὐτῶν. ἐπαλλάττει γὰρ ή χρῆσις τού 

τθςἈ]τθβ ἀπολέσθαι ἴο οοπηρ]εῖο Ἱδ. 

12 τὸν πλοῦτον] ΄ἴμε τεα] υνεα]ζ].” 
τὴν χρηµατιστικήν, ΄ἴ]ο {γιο βοἶθηποθ 

οἱ αοααΙτίης γγθα]{1.) 
αὕτη μέν] ΄απᾶ ν]έ Ορ (ἡ κατὰ 

φύσιυ) ιο παζυτα] οηθ 18 Ῥατίῦ οἱ ἴμο 
παπαρεπηθηῦ οἱ 1ο {απ11Υ.᾽ 

στοιχεῖον καὶ πέρας] Τ]ηε Ενας 
εἰεπιοπί απά ἴμο τἰήπιαίο ἸἨπιὸ :) 

ἴλο Ῥεσίηπίης απά ἴμο οπά οἳ {πο 
Ῥτοςςββ. 

13 ἄπειρος δή, Κ.τ.λ.] Μοπαγ, ἴἶιθ 

ΤΩΘΑΏΒ {ο ἴμο οἰκόνομος, Ώεοοππθς ἴ]θ 

επᾶ {ο {πο καπηλικός; Ἀπϊζο {]ετοε- 

{οτο {ο ἴμο {ΟΤΊΠΘΣ, 16 5 Ιπβηϊ{θ {ο ἴ]μο 

Ἰαζίετ. Όοππιρατε ΟΝ. ΥΤΤΙ. τη. 

14 τῆς δ᾽ οἰκονομικῆς] Τ1ϊ8 οΊαιςο 

5 ἀϊββοι]{, ἔτοπα 196 αρταρίηθβς, Το 
ἴποισ]ό πιραη{ {ο Ῥο οοπγεγεά β66ΠΙ8 
{ο Ῥο ας Γο]]ονύ5: Τη {1ο {ογπιεγ βροοίθΒ, 

{πο {αΐ5ο ατὲ οἱ αοαηιἱτίπρ ν/θἙ]{Ἡ, τηο- 

ης ἶ5 {1ο αγουγεά οῬ]εοί, απιά 15 βοασ]Ώέ 
{ου νι θποα6 απγ Ἠπήδ. Τη ιε βοοοπᾶά 
αηΏά ἔππθ βρεοῖθς, υΥ]οἩ 15 βαῬοτάϊπαξθ 
{ο πο Ἠϊσῃετ οῬΏ]εοῦς οἱ {πο ατα], 

(οἰκονομικῆς) απᾶ 15 ποῦ τηετε]γ οοἩ- 

οργηεά η Ἡ πηθ]ῖης ΤΙΟΠΘΥ (χρηµατισ- 
τικῇς) ἴ]ετε 16 ο, Ἠτοϊό {ο νεα] απά {ο 
ἴλο οβοτύ πιαάρ {ο βθουτο 15; Όιαί 

Ἠποϊς 15 Ὠχοά Ὦγ έποβο Ἠϊσῃοτ οῬ]εοίΒ; 
πέρας γὰρ τὸ τέλος, οὐ γὰρ τοῦτο, ΄{οτ 

Όλο πιακῖης οἳ ΠΙΟΠΕΥ ἶ5 ποί {με οῬ]εοῦ 

οΓ {πο {ατοῖ]γ 49.) 
τῇ μέν] ΄Τποιρ] ἵπ οπ8 86Π86.᾽ 
τὸ σύνεγγυς αὐτῶν] «Ἔηο πθατηθΒϐ 

οἳ πο 86εΏ865 οἱ {πε πγογάς.᾽ Οοπιρατθ 
ΕΠ. ν. Π. 1. Ῥ. 1120, 27, ἀλλὰ διὰ τὸ 

σύνεγγυς εἶναι τὴν ὁμωνυμίαν αὐτῶν 

λανθάνει καὶ οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν πόρρω 

δήλη μᾶλλον. 

15 ἐπαλλάττει Ύάρ, κ.τ.λ.] «Έον 

ἴμο Όπνο δοῬ οἱ ἐς Β4Π16 ατί]ο]ο τΆῃ 



1. 9.1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 

αὐτοῦ οὖσα ἑκατέρα τῆς χρηµατιστικῆ. τῆς γὰρ αὐτῆς 
» ᾿ ’ - 9 .) .] . . [ή 3 3 Α- .] 

εστι χρήσεως κτῆσις, αλλ) οὐ κατα ταύὐτὸν, ἄλλα τῆς µεν 
” .. νο ἕτερον τέλος, τῆς ὃ) ἡ αὔξησις. 

98 

ς . { 9 

ωστε δοκεἴ τπισι τουτ 

Ὡω) - 9 αἳ ελ 3 ων Ἀ ’ 9/ 

ειναι της οικονοµικής ἐρΎΟΥ» και διατελοῦσιν ή, σώζειν οιο- 

-. 3ἈἊ κα ο ’ μας. 9 3 
µμεγνοι δεῖν { αὔξειν την του νοµισµματος ουσιαν εις απειρογ. 

/ 4 ’ κος ὔΝν / Ν δα 4 ἃ ζω) 
αιτιον δὲ ταυτής της διαθέσεως το σπου άζειν περὶ το ζην, 

η.) Ν 4 8 Ὁ - 9 ”/ Ὁ , [ή - ᾿ / 

άλλα µή το ευ ζων' εἰς απειρον ουν εκεινής της ἐπιθυμίας 
” λ . αν 9 , 9 - 9 ᾱἳ 

ουσήης, και των ποιητικων απειρων ἐπιθυμοῦσιν. οσοι 4 

Ῥτορστίγ. 

6 

1258 

μη 

- - ’ ΔΝ 8 ϊ ] 

καὶ τοῦ εὖ ζην ἐπιβάλλονται, τὸ πρὸς τὰς ἀπολαύσεις τὰς - 
. . ο Φα Ψ . . νὰ Φ.Α ὁ - ’ , 

σωµατικας ζητοῦσιν, ὠστ᾽ επει καὶ τοῦτ' ἐν τῇ κτήσει φαἰ- 
[ ” Ν 4 . / 

νεται ὑπάρχειν, πάσα ἡ διατριβὴ περὶ τον χρηματισμὀν 
4 .) ωὶ -- ον ν Α 9 

ἐστι, καὶ τὸ ἕτερον εἶδος τῆς χρημµατιστικῆς διὰ τούῦτ᾽ ἐλή- 
» ε εν Δ ” [ων 3 ’ 3 - 

λυθεν. ἐν ὑπερβολή γαρ οὔσης τῆς ἀπολαύσεως, την τῆς 
9 - - 4 - -ἃ 4 Δ 

ἀπολαυστικῆς ὑπερβολῆς ποιητικὴν ζητοῦσιν" κάν μὴ διὰ 
ω) .- δύ / ὸ . ” Φ 

της χρηµατιστικήης ὀυνωνται πορίζειν, ι ἄλλης αἰτίας 
- - ’ ’ - ’ 9 4 

τοῦτο πειρῶνται, ἑκαστη χρώμενοι τῶν δυνάμεων οὐ κατὰ 
’ 9 [ 4 .) ’ - ι) 4 5 ᾽ ’ 

φύσιν. ἀνδρίας γαρ οὐ χρήματα ποιεῖν ἐστὶν ἀλλὰ θαρσος, 
01 η Φ. 4 - 9 4 ” 4 / .ν . 

οὐδὲ στρατηγικής καὶ ἰατρικῆςε, ἆλλα τῆς µεν νίκην τῆς ὸ 
᾽ ’ - ’ Α 

ὑγίειαν. οἱ δὲ πάσας ποιοῦσι χρηματιστικᾶς, ὡς τοῦτο 

Περὶ 
πι Ὁ -- ν 5 ’ - « / π ὃ . 

µεν οὖν τῆς τε µη ἀναγκαίας χρηµατιστικῆς, καὶ τίς, καὶ ὁι 
/ / . / . 4 3 ζω) ”/ . 8 - 

αἰτίαν τίνα ἐν χρείᾳ ἐσμεν αὐτῆς, εἴρηται" καὶ περὶ τῆς 
εν) / 4 α 4 αν 9 ν΄ 9ἱ η , ς 
αναγκαιας, οτι ετερα μεν αυτης οικονομική δε κατα φύσιν { 

” . 4 Δ / οή ’ . - 

τέλος ον, προς δὲ το τέλος απαγνγτα δέον απανταγ. 

1Π{ο οπ6 αποῖΐἨογ απά Ῥδοοππς οοπη{αβθἆ, 

αηά θ8οἩ οἱ {πο ὕπνο τοβρεοἰνο]γ οοπΊεΒ 
ππάθς πο βοϊεηορ ἐλαῦ ἆθα]ς νηζἩ Ῥγο- 
Ρετῖγ.᾽ 

χρήσεως κτῆσις] ταῖ]ιει κτήσεως χρῆ- 
σι», αἲ Ἰθ.ςῦ Πῖς βΘ6εΠΙΡ το] ἴ]α θββΙΘΥ 

ἔοττι, «Τί 1 ἴμο βαπῃθ Ῥίθοθ οἱ Ῥγο- 
Ῥετίγ ἴπαῦ νο 1βδο, Ὀαές πο πδο {ο 
ψη]ο] πα ραῦ 16 18 ποῦ {ο βαΠῃθΘ.᾽ 
Ῥε]κ]κετ΄ ὑοχύ 15 ἀθ[επάθά Ὦγ Ἰ]οί”, 
(ζαἨπ απά Ἐ]οίΣ, Απ. Ρ]. εἰ Ῥαᾶ. 

νι. αν. 1, Ῥ. 20,) πο ἰταηδ]αῦθς 16: 
ἑἀθββεῖρειπ εταιο]ς 160 πὂπηΠο] αἶτ 
Ἠλρεπίμαπι, ἘῬαΐ Τ ἆο ποῦ 59ο ἴλαῦ 

υμ]6 οχρ]αῖης πε (τοεῖς. βίθηἨτ οἨαηρεβ 

4. Ἡ. 

Ἱὁ 5 1 ἆο, υη νο τοπηατ]ς, ΄Υα]σο 

Ἱπερίὸ.᾽ 
τοῦτο] βο, ἡ αὔξησι». 

τὴν τοῦ νομίσματος οὐσίαν] “Τηοῖτ 

Ῥτορογίγ ΙΠ ΙΙΟΠΕΥ.᾽ 
16 τοῦ εὖ ἕῆν ἐπιβάλλονται] ΄σταδρ 

αἲ, Τηακθ απ εβοτύ α[νετ Ηνίηρ νγε]] :) 
ἴμο εὖ ζῆν 18 απηῬίσιο18. 

17 δι ἄλλης αἰτίας] “ὮΥ πο Ἱπβίτι- 

πηθηζαγ οὗ βοπηε(μίηρ εδο.᾽ 
ἑκάστη χρώμενοι] Όοπιρατο Ῥ]αί, 

Λερ. 1. 346, οἩἳ ἴμθ βαρ]εοῦ οἳ µισθαρ- 
νητική. 

Ὅαπδ. ἀπαντᾶν] 

{ογγατάῖηρ. 

ἐπηθοῦ, οοπηβίηο 1η 

9 



Ῥτοροτίγ, 

10 

ο» 

94 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. [Πο 

περὶ τὴν τροφήν, οὐχ ὥσπερ αὐτὴ ἄπειρος, ἀλλ᾽ ἔχουσα 

ὅρον. 
4 5 ” ’ - 

Δῆλον δὲ καὶ τὸ ἀπορούμενον ἐξ ἀρχῆς, πότερον τοῦ 
3 α) 4 ” 3 4 « 4 ο) ” ἀλλὰ 

οκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ ἐστὶν ἡ χρηματιστικὴ { οὔ, ἀλλὰ 
- Ν - 

δεῖ τοῦτο μὲν ὑπάρχειν' ὥσπερ γὰρ καὶ ἀνθρώπους οὐ ποιεῖ 
[ο Λ [ω α- εν] .. 

ᾗ πολιτική, ἀλλὰ λαβοῦσα παρὰ τῆς φύσεως χρήται αὐτοῖς, 
- ω - “λ ’ 

οὕτω καὶ τροφὴν τὴν φύσιν δεῖ παραδοῦναι γήν  θαλατταν 

ᾗ ἄλλο τι’ ἐκ δὲ τούτων, ὡς δεῖ, ταῦτα διαθεῖναι προσήκει 
Δ 9 / 3 Δ . « ” ” - ἀλλὰ 

τὸν οἰκονόμον. οὐ γὰρ τής ὑφαντικῆς ἔρια ποιῆσαι, ἀλλὰ 
- ῳ. . - . . 

χρήσασθαι αὐτοῖς, καὶ γνῶναι δὲ τὸ ποῖον χρηστὸν καὶ 
5 / .λ ” ο ] 4 Δ 5 ’ 

ἐπιτήδειον ἢ φαῦλον καὶ ἀνεπιτήδειον. καὶ γὰρ ἀπορήσειεν 
” / 

ἄν τις διὰ τί ἡ μὲν χρηματιστικὴ µόριον τῆς οἰκονομίας, ἡ 
- - ᾽ 4 

ὃ ἰατρικὴ οὐ µόριον" καίΐτοι δεῖ ὑγιαίνειν τοὺς κατὰ τὴν 
ο ή - Ἀ ω 3 [ή 5 .] ὸὃ ” 

οἰκίαν, ὥσπερ (ην } ἄλλο τι τῶν ἀναγκαίων. ἐπεὶ ὃ ἔστι 
- ”- οὉ -- . / 

μὲν ὡς τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ ἄρχοντος καὶ περὶ ὑγιείας 
- ων) - ς 4 -- 

ἰδεῖν, ἔστι ὃ ὡς οὔ, ἀλλὰ τοῦ ἰατροῦ, οὕτω καὶ περὶ τῶν 
’ ει 4 ϱ ο 9 / ” δ ο, ” λλλὰ 

χρημάτων ἔστι µεν ὡς τοῦ οἰκονόμου, ἔστι ὃ ὡς οὔ, ἀλλὰ 
α- α- ’ - 

τῆς ὑπηρετικῆς' μάλιστα δέ, καθάπερ εἴρηται πρότερον, δεῖ 
ν ιό / .) 

φύσει τοῦτο ὑπάρχειν. «φύσεως γάρ ἐστιν ἔργον τροφὴν 
3 9 Ὀὶ ’ η 

τῷ γεννηθέντι παρέχειν' παντὶ γὰρ ἐξ οὗ γίνεται, τροφὴ 

βαρΏροβεᾶ. ἜΈον {ἐπῖς Βθεπης {πο {Γα]] 
{οτοο οἱ τοῦτο. 

ἐκ δὲ τούτων] “πει, 5 ἴ]λο πεχῦ 

αὐτή] Ἱαβάβεᾶ Ὦγ ἴ]ο αὐτῆς ἵπ ἴ]θ 
Ῥτεοθάίηςσ πο. 

16 οοπο]αβῖοπ οἳ πο οἸαρίετ ἀϊεατ- 
Ριἱβῃθςβ γετγ οἸεατ]γ ἴλπο ἔνγο Ώταπο]μθβ 
ος {1ιθ βοΐεπορ, ἴ]θ ΟΠ6 ποῦ ΏΘΟΘΒΒΑΣΥ, 

ἴπο οὔ]εγ Ιπάϊβρεηβαβ]θ, υηϊξ]ι 169 ρτοροτ 

ορ]εοί, ἔ]ιο πιαπζεπαποῬ οἱ ἴμο βαπαῖ]γ, 

απά Ἠανίηρ 196 ἆπο Ππηϊν βεῦ Ὦγ {ἐλαί 

ορ]εοῦ. 

Χ. Ι Τ]μο ἀῑφήποίίου ἄταννη ἵη 
Οµ. ΙΧ. οαττῖες σέ] 16 αι οἶθαχ ΑΠΒΥΥΘΣ 
{ο {1ο οτἱρῖηα] ααεβθῖοη : 18 {1 βοΐθποθ 

ἰμαί αθαῖδ ο{ ρτορετίγ {ο ῬτονίπορῬ οἱ 

πο {αίμετ οἳ ο {ωπηῖ]γ απᾶ {ιο βἰαίθβ- 

ΠηΔΏ Τ Τ{ 18 ποῦ βο, 19 18 α βαροτάϊπαίθ 

Βοϊεποθ {ο 1]αίτ, Ῥιί {6 ἨΘΟΘΒΡΑΤΥ 
οοπά1δ]οη οἳ {πείτε : δεῖ τοῦτο μὲν ὑπάρ- 

χειυ. 16 απᾶ 1δβ τοδα]ές πηαςέ Ῥο Ρχο- 

βερ.᾽ 
3 καὶ γὰρ ἀπορήσειεν, κ.τ.λ.] ΄Έοτ 

18 νο αηβγγοτοά {1ο απεββῖοη ἀῑπετεπί]ψ 
ἔπεη 16 τηὶσΗέ Ῥθοσπῃθ α ἀβοι]θγ,᾽ ο. 

8 τοῦτο] βο,. τὰ χρήματα. 

φύσεως γάρ, κ.τ.λ.] 0οπιρατθ αΌογο 

Ομ. ὙΠΠΙ. 59, το, ἔοτ {ο τεαβοπίπς 

οαῦ οἳ πιλαί 15 Ίετο οοποϊθε]γ εἰαζεᾶ, 
Τη 1956Η {ιο Ῥαββασε ἶ5 οὔβοιτε, Ῥαῦ 
Ῥαῦ οἷάο ὮΥ βἰάθ ση ο {ογπιες 9Ώθ 
ποεθᾷ Ῥτεβεπό πο ἀβοα]ίγ. “Ἐου 1 18 
ἴμο Ῥαβίπεβς ο{ παύιτε {ο ρτον]άο {οοά 

{ου (λαῦ γνμίο] 16 Ῥοτη ; Τοτ εγετγίέβῖπς 
Βπάβ 166 βιιβύεηαπος 1π Ὑγμαῖ τεπηβῖηΒ 
οἳ ὑ]αί τοπ πνἨΙοὮ 16 18 Ῥογη,) 

κ αυ ο 
μ) ο 1 

ντα «μθνς κε 

-- λος 



1. 10:] 
4 [ή / 9 

το λειπόὀμενον εστιν. 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 90 

4 Α- 9 Λ - - Π - ’ Γὃ λ δ 
στικήη πασιν απο των καρπων και των ζφων. / ιπλης 

5 χ.ο 9! 9 4 - η Χι - Αα ὃ 
«οὐυσης αυτΏης., ωσπερ ειποµεν, και της μεν καπῃηλΛλικης της 

ο Δ ’ α 9 / | ’ έν 

οἰκονομικῆς, καὶ ταύτης µεν ἀναγκαίας και ἐπαινουμενης, τῆς 

δε µεταβλητικῆς Μεγοµένης δικαίως (οὐ γὰρ κατὰ φύσιν 1258 

ἀλλ᾽ ἀπ᾿ ἀλλήλων ἐστίν), εὐλογώτατα μισεῖται ἡ ὀβολο- 
[ω) [ω) [ωὶ ” 

στατικἡ διὰ τὸ ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ νομίσματος εἶναι τὴν κτῆσιν 
ο 8 ’ 

καὶ οὐκ ἐφ᾽ ὅπερ ἐπορίσθη. µεταβολῆς γὰρ ἐγένετο χαριν, 
ε ᾽ ’ 3 .] - ’ 

ὁ ὃξ τόκος αὐτὸ ποιεῖ πλέον. 
ο ᾽ ” -” 3 5” 

ὄθεν καὶ τοὔνομα τοῦτ εἴλη- 
5” 9 4 ’ - - Ἡφ. ρ ϕ ε 4 

φεν’ οµμοια γαρ τα τικτοµεγα τοις γεννῶσιν αυτα εστιν, ο δὲ 

/ ο 4 / 

τόκος γίνεται νόμισμα νομίσματος ὥστε καὶ μάλιστα 
9. [Ὀ] - [ο 3 / 

παρὰ φύσιν οὗτος τῶν χρηματισμῶν ἐστίν. 

4 καπηλικῆς] -- τῆς μὴ ἀναγκαίας οἳ 

ο, 18, αηἆ μεταβλητικῆς ]αβῦ Ῥο]ουν. 

ψεγοµένης δικαίως] Έοτ Ατὶριοῖ]οἩ 
νίεν; οἳ Ἰπέεγεαί, οοπηρατο Ντ (τοίο 
ΤΠ. 143, απά {ο]1.: “ο Πατά]γ απάετ- 
βίαπά Ἠουγ 16 ο8η 6Υ6γ Ἠαγο Ῥ6επ Ῥγο- 
πουποεά απννοτύμγ οἳ απ Ἠοποιταρ]ο 
οἵδζεπ {ο Ἰεηά ΠΙΟΠΕ6Υ οἩ Ἰπέετερί; γεί 
βιοὮ 16 ἴ]μο ἀεο]ατοά ορίπΊοη οἳ Ατίβ- 
{οῦ]ο απά οἴλειτ βαροετίος 1ηθη οἱ απῄ]- 
α(γ.” 

οὐ γὰρ κατὰ φύσω] “αππαζυτα], ἃ8 
᾿Ῥεΐπς πιαᾶο ὮΥ οΏθ πιαπ 36 ἴ]ιθ 6χρεηβο 
οἱ αποίµεν,’ ἀτοίΐε, 1ρίά. Τη ἐς ἀπ 

- ἀλλήλων ἸθΒ ἴ]ιο {α]]ασγ. είν ἐλθ 

ρατίῖθς ὑταάῖπρ ἴἼιετο 15 ηο οΡΡΟΒΙΦΙΟΠ 
το ο Ἰπθοτοςίς, Ῥαῦ οοπιπηαπΙϐγ. Οοπιρατθ 

Μ. Βαξδαί, Γαγηνοπίεν ᾖοοποηηέφιιος, Ρ. 

147: “πο Τοη οοηβΙἀὸτο 168 το]αί]οηβ 
4 Ἄοπαπης ἂν Ἠοίηπηθ, ἆθε {απιϊῇο ὃν {α- 

πηῖ]]α, ἄε ρτονίποε ἃ ργονΊποῬ, ἆθ παθίοη 
ὰ παίοἩ, ἀ Ἠέπηιερ]μὸτε ἃ Πόπιϊβρμὸτο, 
4ο οαρ]ἑαΗδίε ἃ οαντίαχ, 4ε Ρτορτίό(αϊτα 

-. ἃ ρτο]όζαῖτε,]οςῦ όνιἀεπ, ο6 πηθ ΒΕΠΩΡΙ6, 
απ οηπ πο Ῥρειί πῖ τόβοπάτε, η πηθτηθ 
αῬοτάετ 16 Ῥτοβ]δπαε βοοῖα] ἂν απσοιη ἆθ 
βο5 Ῥοϊπίς ἆθ ναε αναπί ἀ᾽ανοῖτ ο]ιοῖθῖ 
οπίτο ϱ68 ἄεαχ ΤπαχίηΘΒ: 1μ6 Ῥτοβί ἆθ 

Τατ εδί 1ο ἄοπππηασε ἀε Ιαπΐσα. Τμ Ρτοβύ 
4ο ] απ εεῖ Ίο Ρτοβί ἆο ]αιΐτο.”. Τ]ε 
Ῥτοβ]ετη βο αἰαθεά 19 ἀϊβουβδεά αἱ ρτεαί 

Ἱοπρίῃ ἵπ υγιαῦ {01οΥΒβ, απά βο]νεά, 

ἀϊβετεπ{]γ ἔτοπα Ατρζοί]ο, ἵπ {ανοιχ οἳ 
ἴπο Ἰαβί οἱ ιο νο ππαχΙπῃβ. 

ἡ ὀβολοστατική] “Ἔπε ἰαάφ οἱ ἃ 
Ῥεῦίγ αβανογ; 198 πβο Ἰετο 18 αιἶθθ 

ρεπετα]. ,. απά Β. βαὈ νοο. Ότ {8 

βαρ]εσί οοιηρατο ἨΒοθοκῇ, Ριῦζ. ἔοοῃ. 
οί 4ίεπα, Ῥρ. 17ο, 171, 1βῦ εά1δ. 

5 τοῦτο... ὁ τόκος... εἴληφεν τοὔνομα] 

«Ίαβ σοῦ 198 παπηθ. Όοπιρατο (τοῖο, 
ΤΠ. 143, Ἡ. 2, “ἴλπο ψε]]-Κπονη ἆἀῑς- 

ἔπτα οἳ Ατίρίοί]ε, ἴ]ιαῦ ΤΙΟΠΕΥ Ῥεϊηρ 
παζυτα]]γ ὀαγγεη, ο οχἰταοίυ ο[ργύπφ 

{τοτα 6 πηαδύ πθοθββατΙΙΥ Ῥο οοπίγανὴ 

{ο παίιγε.” 
ῬασοοἩἨ, (Πε ΥΠ. Ἐάιι. Μοπίαρα. 

γο]. ττ. ρ. σ27,) οα118 αβατγ ἴπο Ῥαβ- 
ἰατά πδο ΟΕ ΠΙΟΠΘ6Υ. ΟΟΠΙΡ8ΤΘ αἶβο 

6πρροἨ, ν. 415, 416, απά ποίθ. Όπ {1θ 

νηο]ο βαΏ]εοῦ οοππρατθο Ῥα]εγ, Ἠογαῖ 
απά ῬΡοϊδίσαϊ Ἠ)οβορλή, τπτ. ΟΗ. κ. 
15 ας Ῥεεηπ πωπο] ἀἴβδοαιββθοά οἱ Ἰαΐο, 

οβρεοία]]γ ἵπ Έταπος. Τ]ετο ἵ6 α βτηα]] 
ἰτασῦ οοηζαΙηῖηςρ α ἀἱβοιββίοη οἱ ἴ]θ 

ψπο]ε βαρ]εσοῦ Ῥείπθει ΜΜ. Ῥτοιάποι 

απά Ῥαβίαί, (ἀγαίμᾶό ἅι Ογέάΐ, αἷδο 

αποίΐ]ετ {ταοῦ ὮΥ {πο Ιαδ{-πατηεά ααίλος, 

6αρίαϊ αἱ Ἰεπίε, Ῥοῦιπ οἳ πυπῖοἩ ατθ 

αατηϊταβ]γ ο1εατ. 
χρηματισμῶν] ΄ΠΙΟΠΕΥ-ππαζῖπρ, Ὀαβί- 

Ἠθ88, ἰταάθ.᾽ 

9--θ 

διὸ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ χρηµατι- Τ9ροσν. 

4 

5 
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. λ 4 4 λ λ - / « - λ 
Ἠπεὶ δε τα προς τήν γνωσιν διωρίκαµεν ικανώς, τα 

ΤΙ πρὸς τὴν χρῆσιν δεῖ διελθεῖν. 
/ λ . - η) 

παντα δε τα πτοιαντα την 

4 ’ 3 ’ εν ά 4 5 ’ 3 ’ 

µεν θεωρίαν ἐλεύθερον ἔχει, τήν ὃ ἐμπειρίαν αναγκαίαν. 
”/ ! 2» ’ / 4 ο / 
Ἠστι δε χρημµματιστικής Μερή χρήσιμα το περι τα κτήματα 

ον - ’ 4 - . - ω 

ἔμπειρον εἶναι, ποῖα λυσιτελέστατα καὶ ποῦ καὶ πῶς, οἷον 
ϱ/ - / 3 . .ἳ / « / δὲ . 

ἵππων κτῆσις ποία τι ἤ βοῶν ἡ προβάτων, ὁμοίως δὲ καὶ 
- ω) / 

2 τῶν λοιπῶν ζφων. δεῖ γὰρ ἔμπειρον εἶναι πρὸς ἄλληλά τε 
’ . -- 3 ’ / 

τούτων τίνα λυσιτελέστατα, καὶ ποῖα ἐν ποίοις τόποις" 

ἄλλα γὰρ ἐν ἄλλαις εὐθηνεῖ χώραις. εἶτα περὶ γεωργίας, 

καὶ ταύτης ἤδη ψιλῆς τε καὶ πεφυτευµένης, καὶ µελιττουρ- 
’ 4 - ”/ ’ - - “λ - 3 .ϱ 

γίας, και τῶν ἄλλων ζφων τῶν πλωτῶν ἤ πτηνών, αφ οσων 

4 ἔστι τυγχάνειν βοηθείας. Της μὲν οὖν οἰκειοτάτης χρηµατι- 

στικῆς ταῦτα μόρια καὶ πρῶτα, τῆς δὲ µεταβλητικῆς μέγι- 
4 . / 4 ’ ’ ’ ’ 

στον μεν ἐμπορια (καὶ ταύτης µέρη τρία, ναυκληρια φορ- 
ῃ / / ἂν / - 9 ος . 

τήγια παραστασις᾽ διαφέρει ε τουτων έτερα ετέρων τῳ 

᾿ 4 . ’ 4 4 δὲ ’ / 4 ια 

τα µεν ἀσφαλεστερα εἶναι, τα οε πλείω πορίζειν την επι- 
/ ’ ω / / πηγα ’ 

καρπίαν), δεύτερον δὲ τοκισµος, τρίτον δε µισθαρνία. 
’ ] ϱ 4 - ’ - ος δὲ - « ’ 

4 ταύτης ὸ 1 µεν των Βαναύσων τεχνων, Ί ὁε των ατέχνων 
- ’ / 

καὶ τῷ σώματι μόνῳ χρησίµων. 
Αν 4 ’ . - [ή 

τιστικής μεταξὺ ταύτης καὶ τῆς πρώτης. 

Τρίτον δὲ εἶδος χρηµα- 

ἔχει γὰρ καὶ τῆς 

ΧΙ. 1 τὴν μὲν θεωρία», κ.τ.λ.] 

ἐνήηη]δύ 1η βρεοι]αθίοη {ἴΠαγ ατο 199, 
ἵη Ῥγασθίορ ἴΠεγ αγθ Ἠπι]οά.᾽ 

µέρη χρήσιμα] Τ]ε οοπβΓαοῦΙοη 18 

Ίοοβ. ἩἨίθ οἈ]εοῦ ἵβ {ο ἁῑνιάρ πο 

βοΐεποῬ 1ΙΠπῇ{ο 16 ΏγαπσἨθρ, Τ]ο Ετεί 

ΟΟΏΟΘΓΏΡΒ κτήματα, νμ]ο] υγογᾶ 16 Ίεγο 

Ἠπιιθοᾶ {ο απίτηα]ς, {ἔλοιρ]Ώι 165 ἵς οἳ 
ΠΩΠΟἨ Ίατρει αρρΠοαίίοη Ὦγ ΟΝ. ΤΥ. 4, 

νηοτο 16 6 οφ πϊνα]εηί 0ο ὄργανον πρακ- 

τικόν, ΄ οπ86 Ώταπο]Ὦ οἱ ἴ]ιθ βοϊθποθ 0ΟἨ- 

ΟΕΓΏΡΒ αΠΙΠΙΒΙΑ, απιάἆ 16 16 ιβε[α] {ο ανα 

Ῥταοίϊοδ] αοαιαϊηίαποθ πηθ ἐπ αιιΏ- 
1εοῦ.) 

2 ψιλῆς] Ἀ]ασο; πεφυτευµένης, 
ου] να[ίοη ο[ύγεος. Οοπιραγο Ώοπιοβίῃ. 

401, ΤοΥ πο Β4ΠΠθΘ ἀἰβποβοη. µελιτ- 

τουργίας. Τηή6 16 οἱ πχαοἩ Ίο5ς Ἱπιροτή-. 
Ώπος βἴπορ {1ο Ιπίτοάιοξίοη οἳ βΒ1ΡΑΣ. 

Ίο ντε οη αρτ]οπ]έατο γνου]ά Ἠουγ. 

ρῖνο 16 ἴιο Ῥτοπιίπεποο ἴπαί Ὑποι 
ἆοθβ. 

8 οἰκειοτάτης] Βο. τῇ οἰκονομικῇ,. 

Όλαῦ νυῬΙοὮ 15 πιοβύ βἰτίοῦ]γ ντ {πο 

Ῥτογίησϐ οἱ ἴπθ οἰκονόμος: τῆς ἀναγ- 

καίας καὶ ἐπαιουμένης. 

τῆς μεταβλητικῆς- τῆς καπηλικῆς] 

Της Ίας {ηἼτερ βαράϊνΙβίοης. 115 ἀτεί, 

(ἐμπορία) 18 ἰχαάθ, αραῖη ορεη ἴο ἃ 
{Ἠτεεί[ο]ά ἀῑνίβίοη, ϱΟΙΠΠΊΘΓΟΘ. ὮΥ 86, 

(ναυκληρία), Ὦ} Ἰαπᾶ (φορτηγία), απά 

αε]ῆτπσ ἵηπ ΑΏοΟΡΒ (παράστασις. Τη9 

Ἠγαῦ Ίππο ἃατο ἴμο ἀϊνίδίοπς οἳ ἴλαί 

ν]ήοἩ ας Ώθοι οδ]]θά 1 πάπεἰτῖο νοῖ- 
{ατῖὸτο, 

ἐπικαρπίαν] «τείατηΏ, ρτοβί.) 

µισθαρνία] ΄Τηο γαρες οἳ Ιαρογ.” 
4 ταύτης] Τηο Ίαθοιτ {ον ὙμΙο]. 

νασθς ατο ραῖά ἶ5 6ἱετ ϱ]κ1]]εά ος ἹἼη-. 

Ε]ς1]]ες, .] 



ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 8} 
- ῳ ϱ/ Α. ἱ 

κατὰ φύσιν τι μέρος καὶ της µεταβλητικῆς, ὅσα ἀπὸ γης Ἐτορετίγ. 
Δ [ο . Δ - ’ 3 ’ 4 / ’ Ὡὶ 

και των ἅἄπο γῆς γινοµένων, ακαρπων µεν χρήσιμων 9έ, οἷον 

χιέρΊ 

ὑλοτομία τε καὶ πᾶσα μεταλλευτική. αὕτη δὲ πολλὰ ἤδη ᾳ 

περιείληφε γένη: πολλὰ γὰρ εἴδη τῶν ἐκ γῆς µεταλλευομέ- 

νων ἐστίν. 

καὶ νῦν, τὸ δὲ κατὰ µέρος ἀκριβολογεῖσθαι χρήσιµον μὲν 

πρὸς τὰς ἐργασίας, φορτικὸν δὲ τὸ ἐνδιατρίβειν. [Εσὶ 6 

δὲ τεχνικώταται μὲν τών ἐργασιών ὅπου ἐλάχιστον τῆς 

αι κ δὲ ’ θόλ 4 5 

περι εκαστου οε τούτων κασολου µΜεν ειρηήται 

’ ’ α) 2 Ὡω ν ιά - ’ 

τύχης, βαναυσόταται ὃ ἐν αἲς τὰ σώματα λωβώνται µάᾶ- 

λιστα, δουλικώταται δὲ ὅπου τοῦ σώματος πλεῖσται χρή- 
ς [ή α 9 . 

σεις, ἀγεννέσταται δὲ ὅπου ἐλάχιστον προσθεῖ ἀρετῆς. | 
. Ὡωὶ ’ 

ἐπεὶ ὃ ἐστὶν ἐνίοις γεγραμµένα περι τούτων, οἷον Χάρητι 7 
” ’ . / Ν / 

δὴ τῷ Παρίῳ καὶ ᾿Απολλοδώρφ τῷ Λημνίφ περὶ γεωργίας 1259 
- / . . 3 . 

καὶ ψιλῆς καὶ πεφυτευµένης, ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλοις περι 
»/ Α” . 9 ’ / ς ᾿ ’ ” 9ᾷ 

ἄλλων, ταῦτα μὲν ἐκ τούτων θεωρείτω ὅτῳ ἐπιμελές' ἔτι ὃε 
Α λ ῃ , Ες η, , » 

καὶ τα λεγομενα σποράθην, δι ὧν ἐπιτετυχήκασιν ἐνιοι 
/ - / / Δ ϱ / - 3) 

χρηματιζόµενοι, δεῖ συλλέγειν. παντα γαρ ὠφέλιμα ταῦτ 8 
- Α ’ ω Δ ’ 

ἐστὶ τοῖς τιμώσι τὴν χρηµατιστικήν. Οἷον καὶ τὸ Θάλεω 

:. ἀκάρπων] ΄βποῖι 45 ἆο ποῖ Ῥθας Εγαῖέ 
απά τη]Ηρ]γ.᾽ 
5. ἀκριβολογεῖσθαι] ΄ἴο ϱο Ιπίο τηῖ- 

ππίθ ἀθίαϊ], τη]σ]έ Ῥο αβαξα] {ον Ῥτβῖ- 

Ώ6ΒΒ ῬΣβροβςς, Ῥι6 16 που]ά Ὦε ού ος 
Ῥ]αος {ο ἀπνε]] οη {ο ααρ]θοί Ἠθγς.᾽ 
το αἴτωρ]θβέ απά ἐπιοδύ ἀῑνίίοη οἳ 

ἴλο ἀῑπετεπῦ Ώταπο]εςβ ο Ιπάπβαγ αῦ 
1 απ αοαιαϊπζθά υη(Ἡ 16 (]ιαῦ ρΊναη ὮΥγ 
Μ. Ώιπογοατ, 7 ήδεγίέ ἅιι Τγαυαῦ, Ὑ οἱ. 

τ. Ῥ. 114. 16 ἵβ {οπτίο]ᾶ, 5ο {αγ 8 
πιαη 8 Ιπάπβίσγ ἆθα]ς νηἩ ήπσς: ΤἸη- 
ἀπδίαῖο οκἰτασθῖνο, νοϊιτῖὸτε, τηαΏιι- 
[αούυτῖὸτε, αρτὶοοΙθ. ἼἨἩθβε Ἰαδῦ ἴπο 

απο ἰτοαθεά βεραταζεΙγ; αδ. {πο Εταί 
Ῥτῖηρς Ιπίο ῬίαΥ Γοτ έπε ρτοάπσξίοη οἳ 

196 τοβυ]ζς, Ῥούγετβ νηθ]λοαί 16, τηθ- 
οαπίσα], Ῥ]γαῖσα], ος οἨεπιῖσα]; πο 

Ἰαθέετ οα]]ς {ο 155 αἷά ἴπο να] Ῥονγετβ. 

ὮΥ Όλο Ετεί οἱ ἴ]ο {οασ ΤΙΔΏ ΑΡΡΤΟ- 

Ῥπίαίερ ὙνΠαύενετ {Ἴετο ἵς ἵπ παῖιτθ 

νήσο] 16 τιβε[α] {ο Ἠΐπα, ὮΥ 61ο βεοοπάἀ 

Ἡο ἰπαηβροτίς, ὮΥ ιο ὑμϊτά απά Γουτύ] 
Ἡο {ταπβίοττηβ, οΠΙΥ ὮΥ α ἀῑΠετοπύ 

ΑΘΕΠΟΥ ἵη 686.Ἠ 09389. 

6 ΤΠ] βεοίῖοη βΒ66ΙΙΒ οαῦ οἱ Ρρ]αοθ, 
Τ]ο γεπηαχ]κ6 απο Ίταςθ, Ῥαῦ Ἱπθετταρή 
Όλο οοπηθχίοΏ, απά ἆτο ἵη Το ἹαΥ 
πεθᾶθά Ἠετο. 

ὅπου ἐλάχιστον τῆς τύχης] Οοπιρατθ 

ΣΠ. νι. ἵν. 5. Ῥ. 1149, 18. 

7. περὶ τούτων] ΤΠΗΙ8 τοίοτβ {ο ἴ]ο 
βαρ]θοῦ ἐλαῦ Ῥτεοθάςς 56, απᾶά πού {ο 
λαῦ βοοῦῖοη 198614, 

ΟΕ Οπατος απάἆ Αροηοάοταβ ποῦμΊηρ 
ΒΘΕΠΙΒ Κπουγη. 

τὰ λεγόμενα σποράδην] «βΒοαίθετοά 

ποῦϊοθβ απᾶ ομβεγγναὔΙοΏηβ.) 

δι ὧν κ.τ.λ.] ΄48 {ο ἴ]θ πἹΘΑΏΒ ὮΥ 
νυΏῖοὮ ΒΟΠ1Θ Ἠαγο βαοσθθᾶ ας. 

8. Θάλεω] ἜΤ]ϊβ 18 πιεηβοποά ὮΥ 
τοῖς, 11.156, “ιο Πγδί οΟΠΩΙΠΘΊΙΟΘ- 

πηεπῦ οἱ βοϊεηθίβο Ῥτεάϊοῦίοη απηοπρςύ 
ὕλο (τοε]κβ.” 
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- -- ’ / / 

τοῦ Μιλησίου" τοῦτο γάρ ἐστι κατανόηµά τι χρήµατιστι- 
/ 3 . ᾿ ’ . 8 4 / ’ ’ 

κὀν, ἀλλ᾽ ἐκείνῳ μὲν διὰ τὴν σοφίαν προσάπτουσι, τυγχανει 
δὲ / ” 5 ὸ / . » - ὸ ο . ’ 

ἑ καθόλου τι ὄν. ὀνειδιζόντων γὰρ αὐτῷ διὰ τὴν πενίαν 
Α / ’ 

ὡς ἀνωφελοῦς τής φιλοσοφίας οὔσης, κατανοήσαντά φασιν 
ω) . ’ 3 ” 3 

αὐτὸν ἐλαιῶν φορὰν ἐσομένην ἐκ τῆς ἀστρολογίας, ἔτι χει- 
[ω) ’ ’ ”- 

µώνος ὄντοςφ, εὐπορήσαντα χρημάτων ὀλίγων ἀρραβώνας 
ο) ω) 9 ’ ” .. Ά ’ . / ’ 

διαδοῦναι τῶν ἐλαιουργίων τών τ΄ ἐν Μιλήτῳ καὶ Χίῳ πάἀν- 
’ ϱ .] ’ 

των, ὀλίγου µισθωσάμενον ἅτ᾽ οὐθενὸς ἐπιβάλλοντος: ἐπειδὴ 
« ν΄ ο - / ιά 4, 5 / 5 

ὃ ὁ καιρος ἦκε, πολλών ζητουμένων ἆμα καὶ ἐξαίφνης, έκμι- 
- Δ / εν 

σθοῦντα ὃν τρόπον ἠβούλετο, πολλὰ χρήματα συλλέξαντα 
” ’ ” -- “λ 

ἐπιδεῖξαι ὅτι ῥᾷδιόν ἐστι πλουτεῖν τοῖς φιλοσόφοις, ἂν 
- ’ αν 

βούλωνται, ἀλλ᾽ οὐ τοῦτ᾽ ἐστὶ περὶ ὃ σπουδάζουσιν. Θαλῆς 
4 Φ ’ - Δ ’ 5 ὸ ’ 

μὲν οὖν λέγεται τοῦτον τὸν τρόπον ἐπίδειξιν ποιήσασθαι 
. / εό ) σέ 5 / Δ . 

τῆς σοφίας" ἔστι ὃ ὥσπερ εἴπομεν, καθόλου τὸ τοιοῦτον 
’ - 

χρηματιστικὀν, ἐάν τις δύνηται µονοπωλίαν αὑτῷ κατασκευ- 
’ ην ιο - ν Λ 

ἄζειν. διὸ καὶ τῶν πόλεων ἔνιαι τοῦτον ποιοῦνται τὸν πόρον, 
-ν ’ . 8 Αα ἤ / 

ὅταν ἀπορῶσι χρημάτων" µονοπωλίαν γὰρ τῶν ὠνίων ποι- 
ων . / / / 3 9 . / 

οὔσι. Ἐν Ἀικελίᾳ δέ τις τεθέντος παρ αὐτῷ νομίσματος 
’ 8 - .) . 

συνεπρίατο πάντα τὸν σἰδηρον ἐκ τῶν σιδηρείων, μετὰ δὲ 

ταῦτα ως ἀφίκοντο ἐκ τῶν ἐμπορίων οἱ ἔμποροι, ἐπώλει 

μόνος, οὐ πολλὴν ποιήσας ὑπερβολὴν τῆς τιμῆς' ἀλλ) ὅμως 

ἐπὶ τοῖς πεντήκὀντα ταλάντοις ἐπέλαβεν ἑκατόν. τοῦτο 
4 4 ε ’ 9 / Δ λ / ») 

µεν οὖν ὁ Διονύσιος αἰσθόμενος τὰ μὲν χρήματα ἐκέλευσεν 
Ν / 

ἐκκομίσασθαι, μὴ μέντοι γ ἔτι µένειν ἐν Ζυρακούσαις, ὡς 
, - 3 [ο ’ 9 ᾽ 

πόρους εὑρίσκοντα τοῖς αὐτοῦ πράγµασιν ἀσυμφόρους. τὸ 

κατανόηµά τι χρηματιστικὀν] “΄απο | ́ αττ]ιθβ. 

αρεοι]α{ῖοη Ιαοταῦῖνε,” 8 ἨΠ.; ταῖῃοτ, 

{8 ΤΠΟΠΕΥ-ΠηαΙ«Ιπο ἀθνῖορ.᾽ 
ἀλλ’ ἐκείνῳ μὲν, κ.τ.λ.] ΄Ῥαῦ ἔλοισ] 

16 16 αὐτῖραιθᾶ {ο Ἠϊπη οη αοοοαπῦ ος 

Ἠ]8 Ῥ]ή]οβορβίοα] Κπιον]εάρο, γοί ἃτο.᾽ 
ϱ ἀνωφελοῦς] Οοπιρατο Βί, νι. ν. 

5. Ῥ. 1141, Ὦ. 6: Θαλῆν καὶ τοὺς τοιού- 

τους σόφουε μέν, Φρονίµους δ᾽ οὔ φασω 

εἶναι, ὅταν ἴδωσιν ἀγνοοῦντας τὰ συµ- 

φέρονθ᾽ ἑαυτοῖς, κ.τ.λ. 

κατανοήσαντα ἐκ τῆς ἀστρολογίας. 

ἀρραβῶνας] «ἀεροβῖι Ὁξ ΤΠΟΠΕΥ,’ 

ἐλαιουργίων] -- ἐλαιουργείω», 14άάἀε]] 

απά Βοοῦέ, ΄ οἶ]-ρτεββες.᾽ 

ἐπιβάλλοντος] ΄ταϊαῖης {πο Ρτίσθ.᾽ 
1ο ΌΟπ ια βαΏ]εσῦ οἳ πιοπορο]θβΒ 

οοιηρατο ἘῬοθοκ], Ὑοἱ. 1. Ρ. 73, τδῦ 

Έά. 
ΙΙ οὗ πολλὴν ποιήσας, κ.τ.λ.] «νηθ]- 

ού ταϊβῖης {πο ῬτῖοῬ της]. 

ἐπὶ τοῖς πεντήκοντα] Έον Ἠϊς 5ο 

ἰα]οπίς Ἡθ ροῦ 159: 2090 Ῥετ οεηῦ, 
Ῥτοβῦ, ς 



1. 19] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 89 
/ - 

µέντοι ὅραμα Όάλεω καὶ τοῦτο ταὐτόν ἐστιν" ἀμφότεροι Στορο. 
] - 

γὰρ ἑαυτοῖς ἐτέχνασαν γενέσθαι µονοπωλίαν. «Ἀρήσιμον 1β 
ἲ [ω) - [ο ο) δὲ γνωρίζει ταῦτα καὶ τοῖς πολιτικοῖς πολλαῖς γὰρ 

- ο) ς 

πόλεσι δεῖ χρηματισμοῦ καὶ τοιούτων πόρων, ὥσπερ οἰκίᾳ, 
-. ’ 

μᾶλλον ὁξέ. 
/ -. 

οµένων ταῦτα µόνον. 

, κά 4 4 ’ - 
διόπερ τινες καὶ πολιτεύονται τῶν πολιτευ- 

Ἠιπεὶ δὲ τρία μέρη τῆς οἰκονομικῆς ἦν, ἓν μὲν ὃεσπο- 12 
ΤΠεΕ απῖ]γ 
Ἠε]αίίοηβ. 

/ . ο εά / ἁ ϊ ’ / Δ τική, περὶ ἧς εἴρηται πρότερον, ἓν δὲ πατρική, τρίτον δὲ 

γαµική: καὶ γὰρ γυναικὸς ἄρχειν καὶ τέκνων, ὡς ἐλευθέρων 
4 5 - 9 Δ αν ων / - 3 Α 3 8 

μὲν ἀμφοῖν, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ γυ- 1259 Β 

ναικὸς μὲν πολιτικῶς, τέκνων δὲ βασιλικῶς' τό τε γὰρ 
/ ο 

ἂρρεν φύσει τοῦ θήλεος ἡγεμονικώτερον, εἰ µή που συνέ- 
ι Ν Α 

στηκε παρὰ φύσιν, καὶ τὸ πρεσβύτερον καὶ τέλειον τοῦ 

νεωτέρου καὶ ἀτελοῦς. Εν μὲν οὖν ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς 2 
- / ’ 3 . 9 ’ 3 

ταῖς πλείσταις μεταβάλλει τὸ ἄρχον καὶ τὸ ἀρχόμενον: ἐξ 
« ον 

ἴσου γὰρ εἶναι βούλεται τὴν φύσιν καὶ διαφέρειν μηθέν. 
ς δέ ς Ν 4 ε, Ν ο) 5 - ὸ 3 

ὅμως ὁ9έ, ὅταν τὸ µεν ἄρχη τὸ ὃ' ἄρχηται, ζητεῖ ιαφοραν 
4 ν εἶναι καὶ σχήµασι καὶ λόγοις καὶ τιμαῖς, ὥσπερ καὶ Άμασις 

εἶπε τὸν περὶ τού ποδανιπτΊρος λόγον. τὸ ὃ ἄρρεν ἀεὶ 3 

13 ΄ΒΟΠΙΘ βἰαίθ6ΒΠΙΘΏ 6Υ6η πας ἐ]ιαῖτ 

ηοίίοη οἱ βὐαίθβπηαηβΏΙρ {ο ἐλίς Ρροῖηθ.᾽ 
μα Ἱπιροτίαπορ οἱ οοττθοῦ Ἠπαποῖα] 
αιταηςεπηεηύς τηαἆθ 1086] Γε]ί 6υεη 1π 

Όλα αποϊθηῦ πγοτ]ἀ, Τὸ αδ οοΏιθ ση] 

ἩΒ 0ο Ῥθ βο Ῥτοππεηύ Ό]λαῦ Βπαποία] 
αγ 1 αἰπιοβῦ ἴΠο οΠΙΥ 9πθ Ῥορι- 

]α51γ τεοορπ]βεᾶ, απά Ἰ88 α Υ6τγ ππάπθ 
βΊιατο οἱ οποιτ ραῖά {ο 10. 

ΧΤΙ. τι ἐπεὶ δέ] Πο αροἀοβῖς {ο 
ἐπ] Βομπεϊάετ Επάς αἲ ἴλο Ῥερίππῖης 
οἳ 1ο πεχύ οἹαρίετ, φανερὸν τοίνυν, απά 

τισΏ/{]γ. 
τρία µέρη ἦν] ΟΠ. ΤΠ. 51. 
ἀρχειυ] βαρρΙΥ ἦν µέρος, 35 Κ]οί 

βισσθβίβ. 

πολιτικῶς] ὧς ἐλευθέρας καὶ ἴση». 
τό τε γάρ] “Τπετο πηπβῦ Ὦ6 βοπ]θ 

τα]θ Ίπ ῬοίἩ ο8865, Το, το.) 

εἰ µή που συνέστηκεν, κ.τ.λ.] ΄ριῖ- 

πο αβιἀο εχοερθοπαὶ 08868 ὙγίοἩ 

οχ]βῦ.) 
ο ἐν μὲν οὖν, κ.τ.λ.] Τηῖ8 16 Ιπίτο- 

ἀποεᾶ {ο απα{Υ {πο πολιτικῶ». Τη9 
αἰτίοί Ἰάθα οἱ βιο] τα]θ πγου]ά Ιπγο]νθ 

Αη Ἰπθετομαησο οἱ ἴμο το]αίοη, {1θ 

τα]οᾷ πνου]ά ἵη ἔατη ἴα]κο [πο Ῥ]αοο οἳ 
τυ]ετ. Έοτ ἴ]ε οἱ πεηβ οἱ α βἰ8ΐθ 419 

οἩἨ α Ἰενε], {γθο απά θα αα], απά θα β11Υ 
απα]βθά {πετοίοτο {ο οχεγοῖδθ ῬούεΓ. 

ΒΩΠΙ ἁπτίπρ {πο ρΊνεη Ῥετῖοά οἱ Ἠ]8 

Ῥοψπετ {1ο τι]οτ 18 τπατ]κοἆ οβ" τοπα {19 
τα]θά. Ἐταῦ α5 Ῥεύπεεη Ἠαβραπά απἀ 
νή{ς, ἴ]ιο ἀἰπαπιοθίοη 18 ποῦ {ΕΠΙΡΟΤΑΣΥ 
Ῥαέ Ῥετρείαα]: 16 1 ποῦ αὐίαῖπεά ὮΥ 
αγαβοῖαὶ πεποάβ, Ῥαό παατκεά ὮΥ 

ηαΌιΤΘ. 

ἑητεῖ] Ἱπαρεγβοπα]---οη οἩοτο]μθ. «16 
1 απ οὐ]θοῦ {παῦ ἴπετο βἰοι]ά Ῥο α 

ἀᾷετεπος.᾽ 
σχήµασι] ΄ἴ]ο Ιπβὶσηῖα οἳ οβ]όρ.᾽ 
"Αμασις] Ἠετοά. Π. 172. 
8 ἀεί] καὶ οὐκ ἐκ µεταβολῆς. 



Το ατηΙ]γ 
Ἠε]αθίοἨβ. 

ο / 
ειτε μή 
5 

᾿ατοπογν. 

40 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. ΓΙ. 

πρὸς τὸ θῇλυ τοῦτον ἔχει τὸν πρώσον. ἡ δε τῶν τέκνων 

ἀρχὴ Βασιλική: τὸ γὰρ γεν καὶ κατὰ φιλίαν ἄρχον 

καὶ κατὰ πρεσβείαν ἐστίν, ὅπερ ἐστὶ βασιλικῆς εἶδος 
᾿ - λ ” ο Δ / / 
ἀρχῆς. διὸ καλῶς Ὅμηρος τὸν Δία προσηγόρευσεν εἰπὼν 

πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, 

τὸν βασιλέα τούτων ἁπάντων. φύσει γὰρ τὸν βασιλέα 
’ 4 3 - ” ’ 2 ω Δ . 3 ο ... : ’ 

διαφέρειν μὲν δεῖ, τῴ γένει ὃ εἶναι τὸν αὐτόν: ὅπερ πέ- 

πονθε τὸ πρεσβύτερον πρὸς τὸ νεώτερον καὶ ὁ γεννήσας 

πρὸς τὸ τέκνον. 

Φανερὸν τοίνυν ὅτι πλείων ἡ σπουδὴ τῆς οἰκονομίας 
ι - - 4- 

περὶ τοὺς ἀνθρώπους ὴ περὶ τὴν τῶν ἀφύχων κτῇσιν, καὶ 

περὶ τὴν ἀρετὴν τούτων ἢ περὶ τὴν τῆς κτήσεως, ὃν καλοῦ- 

11ρῶ- 
λ Φ 4 ὃ / » / 2/ / ’ . 

τον Μεν ουν περι ούλων απορήσειεν αν τις, ποτερον εστιν 

μεν πλοῦτον, καὶ τῶν ἐλευθέρων μᾶλλον δούλων. 

9 , « λ 9 4 4 . ” 
ἀρετή τις δούλου παρὰ τὰς ὀργανικὰς καὶ διακονικὰς ἄλλη 

τιµιωτέρα τούτων, οἷον σωφροσύνη καὶ ἀνδρία καὶ δικαιο- 
’ . - 5” ζω) ’ ο : ο] α) Αλ. 9 

σύνη καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἕἔξεων, 3 οὐκ ἔστιν οὖδε- 

ἔχει 

εἴτε γὰρ ἔστι, τί διοίσουσι τῶν ἐλευθέρων ; 

µία παρὰ τὰς σωματικὰς ὑπηρεσίας. γὰρ ἀπορίαν 

ἀμφοτέρως. 
9 5” 9 ’ . / / 

ἐστιν ὄντων ἀνθρωπων καὶ λόγου κοινωνούντων, 

σχεδὸν δὲ 
εφ χα » Δ , ο ο 

ταυτον εστι το ζητούμενον και περι 

λ λ 9 , , λ , 4 κ 5 , λ 
Ύνυναικος και παιδός, ποτερα και τουτων εισιν αρετα:ι, και 

δεῖ τὴν γυναῖκα εἶναι σωφρονα καὶ ἀνδρείαν καὶ δικαίαν, καὶ 
- 9 4 8 3 / 4 ’ 9Ἀ ”ς . / 

παῖς ἐστι καὶ ἀκόλαστος καὶ σωώφρων, Ἰ οὔ: καὶ καθόλου 

βασιλική] ΕΙ. ντ. χἩ. {. Ρ. 116ο. Β 
24. 

πατήρ, κ.τ.λ.] ΙΠ. 1. δ44. “Αΐἴοτ 

οα]]ηπσ Ἠϊπα πατήρ, κ.τ.λ., Ὦθ αἀάεά 

Όλε {ετπῃ τὸν βασιλέα. προσηγόρευσεν, 

Ἰαγίηρ ΑίΥΘ88 οἨ πο ΡγεροβΙδΙοη., 
φύσει γάρ] ΄ Έοτ {ποαρ] {ποτε τα 

Ῥο α παϊιτα] ἀϊδμποῦίοη Ῥεύνγεεη ἴπα 
Ἰπρ απά Ἠ]5 ϱαρ]εοίβ, Ὦς τηβύ α11 ἵη 

Ἰαπᾶ Ῥο ἴ]ιε βαπηθ.᾽ Τηϊ8 Ἠο]άβ ροοᾷ 

Ῥοεῦνγεεπ πο εἰάετ απά {ο γοιπηροτ, 

ἴ]λο {αΐπετ απά ολμ]]ά ; 11εγ αγθ οἳ {πε 

Β4ΊΩΘ Ἰπά, {εγ ἀῑῑετ ἵη ας. 

ΧΙΙΙ. 1 τὴν ἀρετὴν τούτων] βο. τῶν 

ἀνθρώπων. 

2 Τη βἰαζεπιεπί ἴλαῦ Ίπογε αἴνεῃ- 

Ώοη. 18 {ο Ῥο ραῖᾶ {ο λε εχοε]]επος ος 

ἴμο {ο ΤηςΏ {λαη {ο ἐ]αῦ οἱ πο εἼανθ 

βαροσεβδί5 πο απεβίοἨτ: πσ]αῦ 15 ἴπ]8 

εχκοε]εποςῬ ος {19 βΊανε ἕ 

παρὰ τὰς ὀργανικὰς καὶ διακονικάς] 

Ῥεειάο Ἰϊς οχκοεἸεπορ 385 απ Ἱηβίτι- 
πηεηῦ απ α βεγναΏί.᾽ 

τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἕξεων] βαρ- 

ΡΙΥ τι», «Τοπ οὐδεμία. ἀὐὐΙπς. 

8 λόγου] τ8ΔΒΟΠ.᾽ τὸ ἑητούμενο», 

έῦιο απεβοῃ.᾽ 
καὶ ἀκόλαστος] Τὲ πιαβῖ Ὦε αἰ]ουγεά 

ὑλαῦ λα οἰ]]ά 1Β ἀκόλαστος ἵπ Ο9Π6 



1. 19.1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α. 4] 

ο 4 9 ’ ση, ΄ η 4 1 
δὴ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐπισκεπτέον περὶ ἀρχομένου φύσει καὶ Τ]19 Εμηῖ]ν 
5” ’ ε η | 5 4 Α.- 8 ’ 

ἄρχοντος, πὀτερον Ί αὐτή αρετή Ί ετερα. 
9 λ Δ - 

εἰ µεν γαρ 9εῖ 
η.) ’ αμ 5 ’ Ν , Δ ἃ / 

αμφοτέρους µετέχειν καλοκαγαθιας, διὰ τί τὸν μὲν ἄρχειν 

δέοι ἂν τὸν δὲ ἄρχεσθαι καθάπαξ; οὐδὲ γὰρ τῷ μᾶλλον καὶ 
Ὁ Φ/ / λ 4 λ » . 9 
ΊΤΤΟΝ οιον τε διαφέρειν" το μεν γαρ ἂρχεσθαι και αρχειν 

εἴδει διαφέρει, τὸ δὲ μᾶλλον καὶ ἧττον οὐδέν. 

μὲν δεῖ τὸν δὲ µή, θαυμαστὸὀν. 
5 8 ο πδα κ 4 
ειτε γαρ ο αρχων µη εσται 

Ἠε]αίοτβ. 

4 8 

εἰ δὲ τὸν ὅ 

σώφρων καὶ δίκαιος, πῶς ἄρξει καλῶς» εἴθ᾽ ὁ ἀρχόμενος, τ2ύο 
Α. ᾿ , αν ον ψ ν Δ 3 ν 

πῶς ἀρχθήσεται καλῶς; ἀκόλαστος γὰρ ὧν καὶ δειλὸς 
Δ - ’ 

οὖθεν ποιήσει τῶν προσηκὀντων. 
Δ , ϱ 

Φανερον τοίνυν ὅτι 
φ. ῥ Ν ’ ν ’ 9 - , Ὁ) 

αναγκη µεν µετεχειν ἀμφοτέρους αρετής, ταύτης ὃ εἶναι 

διαφοράς, ὥσπερ καὶ τῶν φύσει ἀρχομένων. 
ΣΩ ε ’ « .] 4 ’ 3 ’ ’ . ’ 

εὐθὺς ὑφήγηται περι την ψυχήν" εν ταυτη Ύαρ εστι φύσει 

τὸ μὲν ἄρχον τὸ οὲ ἀρχόμενον, ὦν ἑτέραν φαμὲν εἶναι ἀρε- 
ως ον φὶ / 3 Ν η ρς ς 

τήν, οἷον τοῦ λόγον ἔχοντος και τοῦ ἀλόγου. 9ῆλον τοί- 

Β6ΠΒΘ. ΔΒί], ΤΠ. χν. 5. Ῥ. 1110. Β. 5. 158 

Ἀθ ποῦ ΟΠΙΥ ἀκόλαστος, ὈῬιῆ αἶβο σώ- 
Φρωνξ Ατο νο, {λαί 1, {ο ἀείθγπηῖπθ ἴθ 

Β6Π86 ν/Ἠ]ο]ι νο αἴίαο]ι {ο {ιο {ΟΤΤΗΘΕ 

εριθπεί ὮΥ ἴλπαί νο] πο σεποτα]]γ 

αἴθαοὮ 0ο ο Ἰα[ΐοτ, απᾶά βαΥ ἰ]λαῦ Ἡα 
6 οαραβ]ο οἳ τονοµΊησ {πε Ἰονγοβί απά 
Ἠ]σ]εβῦ πποτα] οοπά ο 

4 δή] Της τοπάῖπσ 19 απο τῖσ]η{, 
Απ πο Ίανο Ἰαά πιεηπὔ]οηθᾶ {1ο {τε 

ψγἨο ατθ παῦιτα]]γ απἆεττα]θ, {με εανο, 

ἴ]α νν{α, απἆ {πο οι], 165 {ο]]ουνς {λα ῦ 

ἴ]ια επαΙτγ οχύεπάβ {ο {Πο πγ]ο]ε οἶαββ 
νπῖοὮ 1ιογ οτι. Τ]ο απεεοῃ 18 8 
ρατα]]ε] οπθ 0ο {παίῦ ἀἰβοιβεθά Ίπ ΤΤΙ. 
4: ἩἨαγο ἴ]ο ο ΐσεη απά ἴμε τα]ετ {1ο 

Β8ΊηΘ οχοε]]εποςθῖ ἜἨετο 165 ἶ5β ποῖῦ {πα 

πολίτης Ῥαό ἴ]ε ἀρχόμενος φύσει. 

καθάπαξ] Ῥετρείπο, Ύ Ἰοξοτῖαβ, ΄οποθ 
Τους αἲἲ ο) ἃ Ἰαπιαῖς,” δὲ ΗΠ. 

οὐδὲ Ύάρ, κ.τ.λ.] Τ]ο ἀϊβετεποο ἵπ 
ἆερτοε Ἱπρ]]εβ βαππεπθβς ἵπ Ἰῑπά. Ῥαΐῦ 
Ἠεγε, 48 5ο οξζεη Ἱπ πο νγοτ]ς, 15 πηαβῦ 

Ῥ6 τεπιεπηρετοά ἐλαῦ πο αἰαζετηεπί 18 

αροτοεπηα{ῖο, ἴ]λαῦ 1, {0ΥΠ186 Ῥρατύ οἳ ἃ 

ἀϊβοιβαῖοπ, 5ο ἐλπαῦ 16 νη]] ποῦ πγαγταπθ 

8 ἀἰτοοῦ 1Π{εγεποο 8 {ο Ατὶκθοί]ες 

νί6υν οἩ {1ο ααρ]οοῦ, 

6 τὸν μὲν δεῖ] βο. µετέχειν καλοκἀ- 

γαθίας. 

διαφοραἰ. 

6 ὑφήγηται] ΄“0εβί ο6 ᾳπθ ΠΟΙΒ ΔΥΟΠΒ 

ἀάῇι ἀῑί,”. 1 δὲ Ἠιαιτος {ταπβ]αίΙοη. 
ΒοἩπιοϊάος βαρρ]ίθΒ φύσιο. Ἡαϊπβίας, 38 
αποἰεά Ὦ} ΒοἨπεϊάσς, αστοθς νι Ἡ ύ Η]- 
Ἰα[τα, “«Όπά ἆαταιΕ νηϊτᾶ τηαη ρ]εἴοῃ νοτ 

νοτΏ Ἠεταῖη Ῥοαὶ ἆεν Ῥεε]ο ἨϊπσοεβαἩτύ.” 
Βίαμτ. Νο οπθ ο{ {Ἠ6βθ 15 βαὐἱβ[αοἴοτΥ. 
«Απά {1β αὖ οηοθῬ βαρσεβίβ ο πβ {ο ]οο]ς 
αἲ {πθ βοα] απά 195 οοπβ ΕΙ ὐα{1οἩ, απά β9θ 

ψηθίηον να οαηποῦ ρεῦ 8οπιο Πρηί 

ἴμοτε: Ατο ἴμοτθ ποῦ ἵη {πο βοι] Ῥατῦβ 
νι α το]αθίοη {ο οπθ αποῖΐ]μετξ απά 
ν/λαῖ 18 {]ιο εχοε]]εηος οἱ {Πεβε ρατίς Ἱ---- 

18 15 {Πο β.1Πθ ος ἀῑΠετοπίξ νΥἩγ πετ 

νο α1]ουγ 16 6ο Ῥο ἀῑΠετεπυ τ 3ο 1 ἵῃπ- 
ἐετρτεῦ ἴ]θ Ῥαββαρθ. Όοπιρατο (7ο. 1. 

ἵν. 1. Ῥ. 1344, 19ο: τοῦθ' ὑφηγεῖται 

δὲ καὶ ὁ κοινὸς νόμος. 

οἷον] αβεᾶ Ώετε α5 ΟΗ. ὙΤΙ. 5, οἷον 
ἡ δικαία, βἹπαρΙγ 38 εχρ]αϊηίηςσ τὸ ἆρχον 
καὶ τὸ ἀρχόμενον; απᾶ ἴμο σεη]θ]νο 18 

εχρ]αϊπεά ὮΥ {1ο ων. 
δῆλον τοίνυν, κ.τ.λ.] σαϊάθά Ὦγ Ονί8 

τῶν φύσει ἀρχομένων. 8ο. εἶσι 

3 - 

και τουτο ό 



. Δ ΜΑ 

Το Εαπή]γ νυν ὅτι τὸν αὗτον 
Ἐε]αίίοἨβ, 

7 

οο 

1Ο 

49 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α, ΓΙ18. 
’ ” . ο | - ”/ ”/ 

τρόπον ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὥστε 

φύσει τὰ 
/ ” . 3 ΄ ” .) ή 

πλείω ἄρχοντα καὶ ἀρχόμενα. ἄλλον γάρ τρό- 

πον τὸ ἐλεύθερον τοῦ δούλου ἄρχει καὶ τὸ ἄρρεν τοῦ θήλεος 

καὶ ἀνὴρ παιδός" καὶ πᾶσιν ἐνυπάρχει μὲν τὰ µόρια τῆς 

ψυχῆο, ἀλλ᾽ ἐνυπάρχει διαφερόντως. 
" 

ὅλως οὐκ ἔχει τὸ βουλευτικόν, τὸ δὲ θῆλυ ἔχει μέν, ἀλλ᾽ 

ὁ μὲν γὰρ δοῦλος 

5 ε δὲ - 5 / Γ ι. κ) / ε / / 
ἄκυρον' ὁ ὁε παῖς ἔχει μέν, αλλ ατελές. ὁμοίως τοίνυν 
3 - 5” 8 3 . ΄ 8 .) / ε ’ - 

ἀναγκαῖον ἔχειν καὶ περὶ τὰς ἠθικὰς ἀρετάς' ὑποληπτέον δεῖν 
4 ’ ’ α] .] 3 Δ . 3 / 3 . ᾳ- 

μεν µετέχειν πάντας, ἀλλ᾽ οὐ τον αὐτον τρὀπον, ἀλλ ὅσον 
-- . 8 

ἑκάστῳ πρὸς τὸ αὑτοῦ ἔργον. διὸ τὸν μὲν ἄρχοντα τελέαν 
- 4 9 4 ο) / 8 3 ” 3 .) { - 

ἔχειν δεῖ τὴν ἠθικὴν ἀρετήν (τὸ γὰρ έργον εστιν ἁπλῶς 
” 0 ’ ε 4 / 9 ’ - ” 

τοῦ ἀρχιτέκτονος, ὁ δὲ λόγος ἀρχιτέκτων), τῶν ὃ ἄλλων 
/ ο ς 

ἕκαστον, ὅσον ἐπιβάλλοαι αὐτοῖ. ὥστε φανερὸν ὅτι ἐστὶν 

ἠθικὴ ἀρετὴ τῶν ερημένων πάντων, καὶ οὐχ ἡ αὐτὴ σωφρο- 
’ Δ 4 ὸ / ο 3 ὸ / 3 ὸ ’ ΄ 

σύνη γυναικος καὶ ἀνορός, οὐὸ ἀνθρία καὶ ὁικαιοσύνη, καθᾶ- 
/ , : Σε 3 ΄ αφ ον ῃ ε 3 « 

περ ῴετο Σωκράτης, αλλ ἤ µεν ἀρχική ἀνδρία, ῇ ὃ) ὑπη- 

Δῆλον δὲ 
Αα 4 Ν / Ας 2 - 8 

τοῦτο καὶ κατὰ µέρος μᾶλλον ἐπισκοποῦσιν' καθόλου γὰρ 

’ ε ’ » Ν 4 Δ 3 

ρετική. ὁμοίως ὸ ἔχει καὶ περὶ τας ἄλλας. 

ε / 3 9' ς / ς/ λ 3 4 
οἱ λέγοντες ἐξαπατῶσιν ἑαυτού, ὅτι τὸ εὖ ἔχει τὴν 

ἃ .. ο 

Μψυχὴν ἀρετή, ἡ τὸ ὀρθοπραγεῖν, ἤ τι τῶν τοιούτων" πολὺ 

γὰρ ἄμεινον λέγουσιν οἱ ἐξαριθμοῦντες τὰς ἀρετάς, ὥσπερ 

ρατα]]ε] ννθ τπαΥ οοηβ]ἆοτ οἶθας Ίἶια 
οὔλει ο.8ο Ὑγη]ο]ι νγο Ίνογο ἀἱβοιβδίηρ, 

απιά αἲ] βΙπηΙ]θΥ 08868. 

ὥστε φύσει τὰ πλείω] Βο ἴ]λαῦ νγθ 
ΤΑΥ οοηβ]άες Ἠαῦιτο {ο βαΠΟῦΙοἩ, ΤΟΥ 

ἴλθ τηα]οτ]γ οἱ ΙΠπβίΦΠΟΘΒ, {1ο ἀϊβιάπο- 
Ώοηυ Ῥείπθεη τα]ετ απά τα]οᾶ. Το 

Ῥατίσυ]ας {οτι πας ἀἰβαποθίοη νν]] 
8881Ώθ απο α Γατύμεγ απθββοηῃ, Τηεγ 

ἀπῑεν ἵπ θ80Ὦ 0886, ἆλλον γὰρ τρόπο», 

κ.Τ.λ. 

7. ὁ μὲν γὰρ δοῦλος, κ.τ.λ.] Τ]1ο 

βΊανο οςη Ἠανο ηο νψ]], 8 Ὦοθ 18 Ιπ πο 

Β6ΏΡΘ Ἠ1βΦ ΟΥ/Π, 50 Ἡθ ηθθᾶΒ πο ἀεμββοτα- 

νο {που]όγ {ο σα]άο Ἠϊτα, 1 ἩγοπΙᾶΏ 
Ἰα8 νη]] απ {πο {αου]0γ οἱ ἀεμρετα[ίοη, 
Ῥα0 159 ἀθοϊδῖοηβ νγαῖέ {οτ ΒαΠοὔΙοΏ, {]1εΥ 

316 γεΥ 86 οἳ πο 19108, Τ16 ομ]]ά 1, 
Ἰη 0Πῖβ τεβρεοί 48 ἵπ οἴ]ετβ, 1Ποοπῃ- 

Ρ]εία, 

8 ἑκάστῳ] 6αρρΙγ ἐπιβάλλει, οἵ 8ΟΠΙΘ 
βιο]Ὦ νγοτά, «886 τηας] α5 ο.οἩ πεθάς οτ 

Ῥα8 α]]οθζεά {ο Ἠΐτα {οτ πο ἀἴδοματσο ος 

Ἠ18 ούγΏ ῬΓορος Ὑγοτ]ς. 
Τ]ε τα]ετ τηιβί Ώανο φρόνησις. Όοπι- 

ρατθ Ῥε]ουν, 111. 4. Τη18 15 ἠθικὴ ἀρετὴ 

τελέα, ἴλο Ῥετεοῦ οοπαῬίπα[ίοπ οἱ ἴθ 

τηογα] απά ἴμο ΙπέοΠεσίια] εἰεπιεπίβ οἳ 
νπύαθ. Ελ. ντ. χη, 

ἁπλῶς] ΄αἰτῖοῦ]γ.᾽ 
ϱ Σωκράτης] Τη ἴπθ 5ίἩ Ῥοοκ οἳ 

Ῥ]αίο” Περιθ[ίο, 

1Ο κατὰ µέρος] ΄ἵπ ἀείαί]. 
καθόλου γάρ, κ.τ.λ.] Όοπιρατε Εί, 

Π. νἩ, 1. Ῥ. 1107, 20: ἐν τοῖς περὶ τὰς 

πράξεις λόγοις οἱ μὲν καθόλου κενώτεροί 
εἰσιν, οἱ δ᾽ ἐπὶ µέρους ἀληθινώτεροι. 
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- ϱ/ / Δ ο 9 . 

Γοργίας, τῶν οὕτως ὁριζομένων. διὸ δε ὥσπερ ὁ ποιητὴς ΤηοΕαποῖ]ν 
/ λ , 9’ , / , , Ἠε]αίοηα. 

εἴρηκε περὶ γυναικός, οὕτω νοµίζαιν ἔχειν περι παντων 
- 11 

γυναικὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει, 
αν. - «ΣΙ ΙΑ ν ε α 9 / α. 

οὐκέτι τοῦτο.  ἐπεὶ ὃ) ὁ παῖς ἀτελής, ὁηλον αλλ’ ἀνδρὶ 
9 , η ο 4 9 » λ 9 . 
οτι τουτου μεν και ᾖἤ αρετή ουκ αυντου προς αυτον εστιν. 

μ- 

λ λ ΜΕ ’ ο Δ ’ / λ ο 
ἄλλα προς τον τέλειον καὶ τον ἡγούμενον. ὁμοίως δὲ καὶ 12 

Φούλου πρὸς δεσπότην. ἔθεμεν δὲ πρὸς τἀναγκαῖα χρή- 
4. . Αν ς/ δᾳῇ - 4 9 - αν 

σιµον εἶναι τὸν δοῦλον, ὥστε ὃῆλον ὅτι καὶ ἀρετῆς δεῖται 
ο . ’ ςϱ / οὐ 3 / / ὸ Δ 

μικρᾶς, καὶ τοσαύτης ὅπως μήτε ὁι ἀκολασίαν µητε ὁια 

δειλίαν ἐλλείψῃ τῶν ἔργων. ᾿Απορήσειε ὃ ἄν τις, τὸ νῦν 
5 / 3 / ω λ χ / / 5 

εἰρημένον εἰ ἀληθές, ρα καὶ τους τεχνίτας δεήσει ἔχειν 
. ’ ’ Ν 3 3 ’ 9 [ή - ” 

ἀρετήν πολλακις γαρ δὲ ἀκολασίαν ἐλλείπουσι τῶν ἔργων. 
--έ ᾽ι διαφέρει τοῦτο πλεῖστον. ὁ μὲν γὰρ δοῦλος κοινωνὸς 13 

ζωῆς, ὁ οδὲ πορρώτερον, καὶ τοσοῦτον ἐπιβάλλει ἀρετῆς 
πο - 4 ’ « 8 / / . 

ὅσον περ και δουλείας" ὁ γαρ βάναυσος τεχνίτης αφωρισ- 
, . / {εξ τν ” , 

µένην τινα ἔχει δουλείαν" καὶ ὁ μὲν δοῦλος τῶν φύσει, σκυ- 

φανερὸν 
’ ο) - ΄ 4 αν. 5 . ω - [ο 

πτοινυν οτι της πτοιαυτης αρετής αιτιον ειναι δεῖ τῷ δούλῳ 

126ο Β 

/ Αλ] - / - 

τοτόµος ὃ οὐθείς, οὐδὲ τῶν ἄλλων τεχνιτων. 

τὸν δεσπότην, ἀλλ οὐ τὴν διδασκαλικὴν ἔχοντα τῶν ἔργων 

11 πάντων] Βο. τῶν ἄλλων. 
γυναικὶ κόσμον] Βορ]μ. 4). 203. 
ἐπεὶ δ᾽, κ.τ.λ.] Ἀϊπορ ἔἶλο ο] 18 

Ἰποοπηρ]είθ, Ἠϊβ εχοε]]επορ 48 Ὑγε]] α8 
Ἠϊπηβοι υγ] Ῥο Ἰποοπαρ]είθ (καὶ ἡ 
ἀρετή); Ῥοῦ]ι γη] Ἰανο τείετοποθ {ο 
ἴιο Ῥετίοοί, {α]]-στουη 1Η, αΠάςε 
ΨΥΊΟΒΘ ρυ]άαπορ Το 18. 

12 τοσαύτης] ΄οπ]γ Βο πας.) 
ἄρα καί, κ.τ.λ.] πι] 1 ποῦ Ῥο 

ΏΘΟΘΒΒΑΥΥ {Ίος ἴΠο ΑΤΡβαηΠἛ8 {ο Ἠανο 
νιτύαο Ὦ) 

13 ἡἢ διαφέρει τοῦτο πλεῖστον] “Τε 
Ἰϊ6γ π]ομίῦ εἴντα εἶπ βεµτ Ῥεάειθεπάες 
ὮὈπίεγβομ]εᾶ.” ΒαμἩτ. 18 ποῖ {ΠΡ α 
ο.δο υγ] ἆποτβ πιοβύ νηάεΙγ ἔτοπα 
{μθ οὔμεις. Τη βἶανο βίαπάβ ἨΘβΓΘΓ 
{ο ἴλο {απηῖ]γ απ ἴπο Ἀτβαη ἆοθΒ, 
απά 16 {]ογείοτο Ῥείύετ οϐ. Τ]ιο οὔπετ 
Ἰαβ α 5Ἠατο οἳ νυἰτύαο Ῥτορογβοπαί{θ 

οπ]γ {ο Ἡῖς Ῥατθ]οίραίοπ ἵη {1ο β]αγθ”Ώ 

οοπάΙᾷοη. ὨἨο 8 α βἶανο, Ῥαΐ α εἶανθ 

ψηλοί {πο πἀάναπίαρο οἱ βΊανετΥ, Ἠθ ἵβ 

ππαθίασ]λεᾶ ; Τθ 18 ἄνευ οἰκονομίας, ἄγευ 

πολιτείας, απᾶά 48 Ῥεῖηρ 86ο οαηποῦ 8θ- 

οτε Ἠϊ8 οὗγη τοα] σοοᾶ. Όοπιρατε ΕΛ. 
νι. Ἰχ. Ῥ. 1142, 0. Ίο Ῥ8ββΔΡΘ ΠΙΑΓΚΑΒ 
πποτθ ἀἰβάποί]γ πο Ίου οβΜάπιαὔίοη Ἰπ 
νυμ]ο] Ατριοῦ]ε Ἠο]ά {1ο {ορ ατραἩ, 

{ο Ρτο]όίαῖτο οἱ Ἠ]8 ἆαΥβ. Ίο Ῥ8βδαρε 
ση σ1νθ α Ἠνε]ετ 1άεα οἱ {1ο νηάο ἵη- 

(θτνα] Ῥεύνγεθη Ἠϊς Ρο] δ]οα] 1άεαθ απά 
ουσ ονπη---ἴ1ο Ῥο]δ]οα] Ιάεαθ οἳ ἃ 8ο- 
οείγ Ῥαδοἆά οἩἳ ἵναχ απά βανετγ, απά 
ἴλοβε οἳ οηθ Ῥαβδοᾶ οπ {τθ ΙπάιβίτΥ. 

14 τοιαύτης] ῬαοἩ α8 16 γναβ βἰαθοά 

Ἰπ 8 12 Ῥεΐοτο {ιο απεβάοη οοσυττεὰ 88 

{ο ἴμο ατδαη, 

ἀλλ᾽ οὐ τήν, κ.τ.λ.] Μοτο Εα11γ 18 

νγοι]ά βἰαπά τὴν δεσποτικὴν τὴν διδασ- 

καλικὴν τῶν ἔργων, 
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ΤηοἙαη]ν δεσποτικήν. : διὸ λέγουσιν οὐ καλῶς οἱ λόγου τοὺς δούλους 
Ἠλε]α{1οΏβ, 

” ’ ”. 

ἀποστεροῦντες καὶ φάσκοντες ἐπιτάξει χρῆσθαι µόνον" 
Α- .] - 

νουθετητέον γὰρ μᾶλλον τοὺς δούλους 1) τοὺς παῖδας. 
᾽Αλλὰ . 4 ΄ ὸ ’ θ |. ’ - ” 

τῇ ὰ περὶ μὲν τούτων ὁιωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον 
Λ -- 

περὶ δὲ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς καὶ τέκνων καὶ πατρός, τῆς το 
- - .] - . ” 

περὶ ἕκαστον αὐτῶν ἀρετῆς, καὶ τῆς πρὸς σφάς αὐτοὺς ὁμι- 

λίας, τί τὸ καλῶς καὶ μὴ καλῶς ἐστί, καὶ πῶς δεῖ τὸ μὲν 

εὖ θιώκειν τὸ δὲ κακῶς φεύγειν, ἐν τοῖς περὶ" πολιτείας 
9 - 9 - α) 4 4 .ν ω αἳ / / 

ἀναγκαῖον ἐπελθεῖν: ἐπεὶ γὰρ οἰκία μὲν πᾶσα µέρος πόλεως, 
- ὃ ΝΑ 4 δὲ ω / ων 4 ” ο ὸ - 

ταῦτα ὃ' οἰκίας, τὴν δὲ τοῦ µέρους πρὸς τὴν τοῦ ὅλου δεῖ 

βλέπειν ἀρετήν, ἀναγκαῖον πρὸς τὴν πολιτείαν βλέποντας 
. . - 

παιδεύειν καὶ τοὺς παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας, εἴπερ τι ὃια- 
’ η 8 4 / Ωω] ὸ / 4 4 [ὸ 

Φέρει πρὸς τὸ τὴν πόλιν εἶναι σπουδαίαν καὶ τοὺς παῖδας 
Γωλ 8 - - 

16 εἶναι σπουδαίους καὶ τὰς γυναῖκας σπουδαίας. ἀναγκαῖον 
δὲ ὃ , κ  Δ λ ὁ 9 να όρη , 
ε ὀιαφέρειν. αἱ μεν γαρ γυναῖκες ημισυ µέρος τῶν ἐλευθέ- 

ων, ἐκ δὲ τῶν παίδων οἱ κοινωνοὶ γίνονται τῆς πολιτείας. ρων, 
9 ιν ος λ 4 , ἃ , λ δν - - 
ὠστ᾽ ἐπεὶ περὶ μὲν τούτων διώρισται, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν 

ἐν ἄλλοις λεκτέον, ἀφέντες ὡς τέλος ἔχοντας τοὺς νῦν λό- 
’ - 

ους, ἄλλην ἀρχὴν ποιησάµενοι λέγωμεν, καὶ πρῶτον ἐπι- 

σκεἠ)ώμεθα περὶ τῶν ἀποφηναμένων περὶ τῆς πολιτείας τῆς 

ἀρίστης. 
5 Ῥεκκετ τά». 

| διό] Απά 1 ἴιογ ποθᾶ βο πιο] νἵτ- | αἲ πο] Ὕνο Ἠαγθ πού αγτῖγεά {]θ 
ἴπθ {Που νη]] ποεᾶ ἴ]ο τὶσ]{ τθνβοη οἳ 

ὑλεῖτ πηαβίου {ο σι]άθ παπα {ο 16, απά 

ἵη {πο αρρ]οαί]οπ ος 16. ΤἨο πιθγθ Οἵ- 

ἀετῖπρ υ]] ποῦ αα/Ἡσο, ἴλετο πηιβῦ Ὦθ 

ΒΟΙΩΘ τοαβοηῖης σν]ζ]ι ΑΊαγθΒ, ηαΥ, ΙΠΟΤΘ 

ενεη αι νι οπϊ]άτει, Ἠίς Ίαπ- 
6υαρθ ΊἸετο 8 εἰδεγ]οτο 18 ΥετΥγ οοἩ- 

οἵ]Ιαίοτγ ἵη τεσατά {ο βΊανες, απιά {Ἠτουνβ 

οοηβΙάεταβρ]ο Πρ] οἩ {πο νετγ στοαῖ 

ἀβετεπορ {]λαῦ οχὶρίς Ῥείνθεη {πο 

β]ανετγ οἳ {ιο αποϊεηύ νγοτ]ά απά ὑ]λαί 
οΓ {16 πιοάρτη. 

16 9ο Ταχ ἴἼεη Το; ἴ]θβο Ῥοϊηίς. 
Τη Γατίμοτ ἐτοαίτησπό οἳ μετα τηβύ 

Ῥθ Ῥοβύροπεά. Έοχ Ῥεγοπά ἔλο Ῥοϊπό 

ΤΩΘΠΙΡΕΤΑ οἱ ἴ]ο ΓΑΤΙΙΥ α88τηθ 8 Ῥο]ῖ- 
σα] οἸατασίατ, απᾶ τηαςί Ῥε ν]ενγθᾶ πο 

Ίοησεν αἰπιρ]γ υηἩ τείετεηος {ο {λε 
Τατηϊ]γ, Ῥαῦ {ο πε βἰαΐο. 

τί τὸ καλῶς] Αο. ὁμιλεῖν. 

περὶ τὰς πολιτείας] Ἐε]κ]ετ τείαῖπς 
ἴμο ατίο]ο. Νοκες τε]οοίς 16, απιά υνϊε]ι 

ροοά στοαπά. Όοπιρατε ΤΤΙ. 1. περὶ 
οἰκονομίας, απᾶ ΤΤΙ. 1. 1. τῷ περὶ πολι- 

τείας ἐπισκοποῦντι. 

πρὸς τὴν πολιτείαν] Τ{βο γοι πιιβέ 

Ἠτγαῦ ἀεοῖᾶο οη {Πῖ6 οοπ5αὔΙοη. 
16 ἀφέντες, κ.τ.λ.] «νε ἔαγη {Γοπα 

Μμῖβ Ῥσεβεπί Ῥοο]ς (πο Ἐσοποτηίςβ), 38 
οοπηρ]είθ.᾽ 



ΒΟΟΚΕ. ῃΠ. ΡΟΜΜΑΠΒΥ. 

ἨΕ; εοοοπἆ Ῥοο]ς οἱ λα Ῥο]]έῖοβ τεα τος Ῥαῦ ΠΜ]ο Ιπίτοάποβίοη. 
Ἡ{ 18 α ΕΊΙΡΙθ τονῖουν οἱ ἐλο οχρετῖεηοθ οἱ ἴπο ραθέ; α τουΙθύν, ΟΠ 

λα οπο Ἠαπά, οἱ {ιο νατῖοις {]εοσῖες Ὀτοασ]ιαᾶ Ὦγ ροξῖσα] ἹΥΤΙ{ΘΙ8:; ΟΠ. 

ἴλο οἴμοτ, οἱ βαο]ι επηϊπεπέ βἰαΐος α5 Ἠαά, ὮΥ ἐλεῖτ ειησα]ατΙόγ οἵ 5ιιο- 

655, αὐϊτασθεά {ιο αἰεπίῖοπ οἳ {ο Ῥο]ίῖσαΙ εἰπάεπί. 35ο ἐμαίῦ α 

αἰπαρ]ο οππποχαθίοη ο 196 οοπ{θη{ς 866ΠΙ5 ββ]ο]οπῦ; πο απα]γαῖς ἵ8 

“χθηιήτοά. μαίονος ἀϊββοι]θς 1έ Ῥτοβοπίς η] Επά {είς πηοτθ 
Π{ήϊπο ἐτοαίππσηί ἵπ {1ο ποίθε. | 

Τ]ιο Ἰατσθςέ Ῥοτίῖοη απά πιοδὺ ἀείαι]εά ἐτεαίπιεπί 15 οΊγεπ {ο {]θ 

{λουτῖος οἱ Ῥ]αΐο, αξ βεῦ {οτέ]ι Τη, 15έ, ἐἶιο Περι Ὀ]ίο, ννμ]ο] 16 οχαπηϊηθᾶ 

ἵπ ΟΙ, 1-5 2Π4]γ, ο Τιαννς Ἱη ΟΙ. 6. 

ΟΗΝ. 7 Τ]ιο οοπβιἑαίίοη οἳ Ῥ]α]θας οἱ ΟΠα]οοάο. 

8 Τ]ιαί οἳ Ἠιρροάσπιας οἱ Μηοίας. 

9 Τι Βρατίαη ΟοπβΗἑαθΙοη. 
10 Τ]ο Οτείαη. 

11 Τα Οατ]ασϊπΙαῃ. 

12 ΜΙβοεΙαπεοις ποίϊοε οἳ Α]οηβ, απά οἳ ἐ]πο νατῖοιις Ίανν- 

οΊνοτς οἱ (ταθος, Υηθ]ι ἐιαῖς τοβρθοίῖνο Ῥοσου]ατ{168. 

Τα ]αδϊβσαίῖοη απά στοιιπἆ οἱ 05 εἰαθοταίθ τονΙθνύ οἱ ἔλο Ῥαβί, 
νηιοίμες Γτοπα {πο Ῥοϊπό οἱ νίεν οἳ ἴμοοτγ ος 6ΧΡοΙΙ6ΠΟΘ, ΠΠΝΥ Ὀθ 

{οιπά ἵπ Ατικιοί]ες οὗνη Ὑγοτάς 1π ο. ὅ, ὃ 16: Δεῖ δὲ μηδὲ τοῦτο 

αὐτὸ ἀγνοεῖν, ὅτι χρὴ προσέχειν τῷ πολλῷ χρόνῳ καὶ τοῖς πολλοῖς 

ἔτεσιν, ἐν οἷς οὐκ ἂν ἔλαθεν εἰ ταῦτα καλώς εἶχεν' πάντα γὰρ σχεδον 

εὕρηται μὲν, ἄλλα πα μὲν οὐ συνῆκται, τοῖς ὃ οὐ χρώνται γιγνώ-» 

σκοντες. 

Απά {ος ἴπο ογ]]σα], περαξ]νο {οπο ἵπ νΥἩΙο] Ὦο Ῥαββος Ὀοδίοτο ή 

ἴο νατῖοις εοηβϊζαδίοπ8, Υνπεί]ες {Πιεοτείῖο ος αοίιια], ἐἶλο στοιπἁ 
{0Υ ἐ]αί 18 σἵνοῃ Ἱπ ΟΠ. 1. δ1. ὍὉτπ]εςς εοπιαί]!ηρ πιοτθ Ὑγοτθ 9ΙΊΟΥΥΠ 
{ο 6 ππαηίησ, «Αχϊβύοί]θ πεεά πού Ἠαγο επἰετεά οἩἨ ἴλο Ῥτεοδεπί 
οπαΙτγ. 

Τμο Ἰηβοτίίοπ οἱ 8ο ΓΤασπιεηδατ α ποσο οἳ ἴμο «Αἰλεπίαῃ 

οοηβΜΙζΙοη 18 48 οισο5δ 48 {Πο ΟΠΙΙΒΘΙΟΠ ΟΕ α ΠΠΟΤΘ ἀθίαϊ]εά ο9Π6. 

Έοχ {ποπ ἴ]α τεπηαῖης οχΙςησ οἳ Ἠ]8 νγοτ]ς οπ ἴλμο Ῥο]ίίθε, νο 
Κπουν Ἡθ Ἰαά βὐιάϊεά τὸ ἵπ {ο στοαθοδί ἀεία]. Ὑγ]αί ἶ5 αοἰια]]γ 
βρίνεη τοπάοτε {ἴπαο οἸαρίοτ Υοτγ φιερίοίο"Ἱδ. Ἠσπά νο ἐλαί Ίατσετ 



46. ΒΙΜΜΑἨΥ. [Ῥοοκ ΠΠ. 

νγοσ]ς, 16 18 Ῥοββῖρ]θ {]ιο ᾳπιοβίῖοη πη]σ]έ Ἠανο απ] οἳ βο]αδίοη, 
ΨΝΥ Ἰο Ἰας πού οτ]θ]οῖβοά Α]ιθΠ8, 48 Ίο Ἰας Βρατία, Οτείο, απἀ 

Οατίμαροξ Ίς Τί ἐλαῦ 16 γα 5αροτβποιβ {ο Ἠϊπι {ο 4ο βο, 48 Ἠ15 
ονη Ιάρα] οοπβ(ΙθαὔΙοἩ, ΟΕ υνμ]ο]ι νο Ἰανο α Ίατρο {τασπηθηέ ἵπ ἴθ 

41] απἆ 5481ι Ῥου]κς (νῃ. υπ. οἳ ἐἶιο οἷά ατταηρεπηοΠ{), 18 ΤΠ νο πιαῖη 
, πποάΙβοαίΙοη οἳ Αίεπβ{ Ἠο γγας α ίταο Αίποπίαη, ϱαὐς ΙΕΡΗΣ, 

ἑέρ]ῃπ Α{Πθηθί νοη Πο”, ΥΥΘΠΠ αοἩἈ π]ομί νου αορατίι” φενγ αὐίθ 

(οκολολία, ΤΠ. ὤ4. ὨἨο πιαγ Ἰαγο 860 ἵπ Αίλοπβ απά 15 εοη- 
ἰΙθπίίοη ρτουῦ ἀεβοϊοποῖθι, Ῥαί Ίο αἶδο πηαΥ Ἰαυθ 866 1π 1 ο 
Ἠϊσ]ιθεῦ Ῥτοάιιοῦ οἳ «πτοαε]ς Ρο]ί]οαὶ οχρετίεπος; απά α5 81ο] πιαΥ 

Ἰθνο, ἵπ αἲ] Ἠϊ6 ἐτοαίησπύ οἱ έἶλο εαῦ]εοί, Ἱκερί 16 ἵπ εἰσηί. Τ{ ϱο, 

α. ἀεία]]εά οτΜ]οῖβπα Ὑνοι]ά ποῦ Ὦο τοφι]τεά. Αἀορίπςσ ΥετΥ Ἰαγσε]γ 

198 οἸαβοταίο Γοτπ1β απᾶ πηηπίο ἀοθίαῖ]ε, Ἰ5 ον Ῥοβ[ανθ οτοί]οἩ 

γοι]ἆ Ῥο {ο απγ Αἰλοπίαη ο θ{Ποῖοηί οτθΙοίδτη οἱ {πο Ιπδζαθίοπ8 
ο Ἰ]ς οοιπίτγ. ἜΤ]ια οοπιρασίδοι Υγοι]άἀ ο οπο Ἰθ οοι]ἀ Ἰατά]ν 

Ἀνοῖά. 1 ννοα]άἆ Ὦο αἶδο οἰθατ]γ ππάαειταδ]ο {ος οπθ η Ατβίοί]ε5 
ῬοβΙδοἩη, α {οτοίσηθς αὖὐ Αί]εης απἀ Ιπ πο 86Π59 πηϊχίηςρ 1η {1θ Ῥο- 

Ἰή1σα] αΏαϊτο οἳ Ἠὶς αἀορίεά οοαπΠ{χγ, {ο Ῥ{θβ οπ ἴ]μα ποίῖορ οἱ ἐἶια 

Αί]ιεπίαης αηγ τιπ{ανουταῦ]θ οπθΙοἱδπης. ΑΡβίίπεπορ {τοπι βιιο]ι ο]- 

{οί ΏιαΥ {αϊτ]γ ο τοφα]τοά οἱ βίταησοτς Ὦγ {πο σοτετηπιεπέ οἱ 
ΑΏΥ οοιΏίτν 1π νγμ]ο] {6 ατα τοβιάρη{. 

Απά 16 15 οἶεατ, 1 ἰπ]ς, ἔποπι πο νν]οῖο οἱ {ο Ῥουῖς ναί 

Απβίο]θ ἀῑά ποῦ οοποθῖγο ἨΙπηβε] απἆαχ πο πεοεβεῖέγ οἱ Ἰαπάϊησ 
ἀοννη {ος Εαέατο της απἆ α]έοτεά οἰτοαπηβίαποθϐ {πο Ῥοµῖσα ΓαοίΒ 

ος 6 ἀἆαγ. Όπ {πο οοηίτατΥ, ο Ἰοο]κεά οἩ πε (τοε]ς βίαΐθ, ΊΠΟ- 

ἀϊπαβ]ο απά πιοᾶΊβεά ἵη οοη{οχπγ νι οχρεσῖεποθ, α5 ἴ]ο τ]ζπιαίθ 

{όση ΟΕ Ἠππιαπ οοἱδίγ. 8ο ἔ]ιας 1 Ίο Ίνας οχοπιρέ Ποπ ἔἶο ἀπίγ 

οἳ οπΜοϊεῖησ, Ίιε γγας ππάἆοχ ποπο οἱ {ιο οῬ]Ισαίίοπς οἳ ἐπ Πβέοτῖαῃ. 

15 ννας ποῦ 48 απ Πρίοτίαη, Ὀπί α5 α Ῥομθισα] ῬΙΙΙοβορΠοες, {λαί 

Ἡο ομβετνεά {πο Ἠε]]επίο οοπβ{ι{1οΠ8, απά τεσὶξίετοά πο τεδι]ές 

οἳ 118 οΏβετγαδίοηΒ. 



ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Β. 

ΠΕΙ δὲ προαιρούµεθα θεωρῆσαι περὶ τῆς κοινωνίας τῆς 

πολιτικῆς, ἤ κρατίστη πασῶν τοῖς δυναμένοις ζην ὅτι 

μάλιστα κατ᾽ εὐχήν, δεῖ καὶ τὰς ἄλλας ἐπισκέψασθαι πολι- 

τείας, αἷς τε χγρῶνταί τινες τῶν πόλεων τῶν εὐνομεῖσθαι 

λεγομένων, κἂν εἴ τινες ἕτεραι τυγχάνωσιν ὑπὸ τινῶν εἴρη- 
µέναι καὶ δοκοῦσαι καλῶς ἔχειν, ἵνα τό τ᾿ ὀρθῶς ἔχον ὀφθῇ 
καὶ τὸ χρήσιµον, ἔτι δὲ τὸ ζητεῖν τι παρ᾽ αὐτὰς ἕτερον μὴ 

δοκή πάντως εἶναι σοφίζεσθαι βΒουλομένων, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ 

καλῶς ἔχειν ταύτας τὰς νῦν ὑπαρχούσας, διὰ τοῦτο ταύτην 

δοκῶμεν ἐπιβαλέσθαι τὴν µέθοδον. ᾿Αρχὴν δὲ πρῶτον 

ποιητέον ἥπερ πέφυκεν ἀρχὴ ταύτης τῆς σκέψεως. ἀνάγκη 

γὰρ ἤτοι πάντας πάντων κοινωνεῖν τοὺς πολίτας, { μηδενός, 

{) τινῶν μὲν τινῶν δὲ µή. τὸ μὲν οὖν μηδενὸς κοινωνεῖν φα- 

νερὸν ὡς ἀδύνατον" ἡ γὰρ πολιτεία κοινωνία τίς ἐστι, καὶ 
πρῶτον ἀνάγκη τοῦ τόπου κοινωνεῖν' ὁ μὲν γὰρ τόπος εἷς 

Ί. αἹ προαιρούµεθα θεωρῆσαι, κ.τ.λ.] 
Τη18, α5 Βρεηρο] τεπιατ]κς, ϱἨουνΒ ]αῦ 
Ατίείοῦ]ο Τα πο Ιπθεηθῖοη ο ἨΙΤΩΒΕΙΕ 
οοηβίταοζίησ α οοπβϊθπίοῃ, 8 Ῥ]αΐο 

απά Έμα]εαβ Ἠαά ἀἆοπο. ἈΒρεηρε] τε- 
ΠΙΑ Οη {1ο ρεπετα] οἈ]θοῦ οἳ {ἶθ 

ῬοοΚκ ατθ νετ σοοᾷ, απά 5 αἸοτί 
6βΡαΥ, εῦεν αἅἷε Ροϊέδμ υοπι Α γἰδίοίε]εΒ, 

Ῥραρηεμοθά ἵπ ο 4 λαπαάζυπφει οἳ ἴῑιε 
Μιπ]οὮ ΑοπάετγΥ οἱ Βοϊεποθβ, 18 
{λτοασβοταῦ νετγ να]ααβ]ο. 

σοφίζεσθαι] ΄0ο τεβηε.᾽ 
᾿. διὰ τὸ μὴ καλῶς ἔχειν, κ.τ.λ.] Τηϊς, 

α5 Ἀ]ο]κος τὶσΏ{]γ 5εθς, ἸαβΠος Ατίβ- 
οῦ]θ ἵπ ἆπγε]]τπς πιαϊη]γ οἩ ἴ]θ Ῥοϊηίβ 

9 ορ]εοῖς {ο. Απά α5 ἴλμο νγοτκς ογΙ(]- 

οἶθεά νετ {πεη αοοθββῖρ]θ, απᾶά {πε 

οοηβὔθ{1οηβ ἐτοαίθά οἱ αοὐια]]γ ἵη ϱχ- 
ἸβίθΏοθ, ἴἨετο Ὑν8β πο ηθεά {ο ραατά 
βἰαίθπιθηίς υγλ]ο]ι τηαΥ αὖ 01ης αρρεαγ 

οπο-β]άεά. 
ταύτην τὴν µέθοδον ἐπιβαλέσθαι] “ἲο 

Ῥανο {α]κοη αροπ 18 θ1ής Ώγαπο]ι οἱ ους 

ΙπαΙΙτΥ.᾽ 
ο ἀνάγκη γάρ] ῬΥ ΤΙ. 1, ἃο, ἴ]ο 

οἵςγ νγαβ α Κοφωνία. Τυ πια Ῥο ἃ 

κοφωνία οἱ βοτπεϊμῖης, αῦ βμα]] Ῥο 
ἴπο Ἠπις Ἱ Ὑγπαῦ Α]α]] 1956 ΤΙΘΙΩΡΘΤΒ 
Ἠανο Ἰπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἕ 

ὁ μὲν γὰρ τόπος εἷς ὁ τῆς μιᾶς 

πόλεως] Τ]ετο οαπ Ῥθ πο τθβδοπαΡ]θ 
ἀοαβρέ, 1 ϱποι]ά λήπ]ς, λαί Ῥε]κ]κετ 18 

τισΏῦ ἵπ αἀορῶίπρ ἰΠῖδ τοαάίηρ αραἰηςσέ 
πο ΜΡΡ, ἸΤΠή6 απΙζγ οἳ Ῥ]ασο ἶ6 ἵπ 

Ῥ]αίο”5 
ἨῬερυρ]ο. 



Ῥ]α{ο)Β 
Ἠεραβρ]ο, 

1261 

2 
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ε - ” ’ « . - . - ο ’ 

ὁ τῆς μιᾶς πόλεως, οἱ δε πολῖται κοινωνοὶ τῆς μιάς πὀ- 
” / 

λεως. ἀλλὰ πότερον ὅσων ἐνδέχεται κοινωνῆσαι, παντων 
- / ’ ω) 

βέλτιον κοινωνεῖν τὴν µέλλουσαν οἰκήσεσθαι πόλιν καλῶς, 
ο) ον ν ον ὃ) 2 .λ αν δέ λ 9 αν 
ᾗ τινῶν μὲν τινῶν ὃ) οὐ βέλτιον; ἐνδέχεται γὰρ καὶ τεκνῶν 

- ’ - .) ’ 5 / 

καὶ γυναικῶν καὶ κτημάτων κοινωνεῖν τοὺς πολίτας ἀλλή- 
ς/ 9 - [ .. / 9 - 4 « 

λοις, ὥσπερ εν τῇ πολιτειᾳ τή Πλάτωνος: ἐκεῖ γάρ ο 
’ .] ο . 4 ’ 9 .) - ω) 

Σωκράτης φησι δεῖν κοινὰ τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας εἶναι 
. Ν. ’ ͵ ο) 4 / 6 . ος / 

καὶ τὰς κτήσεις. τοῦτο ὁδὴ πὀτερον ως νῦν οὕτω βέλτιον 
ΑΛ . λ - / , , : 

ἔχειν, 3 κατὰ τὸν ἐν τῇ πολιτείᾳ γεγραμµένον νόμον» 
’ 4 

Ἔλχει δὲ ὁυσχερείας ἄλλας τε πολλὰς τὸ πάντων εἶναι τὰς 

γυναῖκας κοινάς, καὶ δὐ ἣν αἰτίαν φῃησὶ δεῖν νενομοθετῆσθαι 
Γω) ’ - .) 

τὸν τρόπον τοῦτον ὁ Σωκράτης, οὐ φαίνεται συμβαῖνον ἐκ 

τῶν λόγων. ἔτι δὲ πρὸς τὸ τέλος ὅ φησι τῇ πόλει δεῖν 
ε ’ ε . ”/ - ὰδὑύ .. δὲ ὸ - ὸ λ. - 

ὑπάρχειν, ὡς μὲν εἴρηται νῦν, ἀδθύνατον, πῶς ὁε 9εῖ 9ιελεῖν, 
504 ’ ’ η Δ ’ ω) Δ 7 Φ 

οὐδὲν διώρισται. λέγω δε τὸ μίαν εἶναι τὴν πὀλιν πάσαν 
« ” ς ’ ’ .] ’ ε / ε 

ὡς ἄριστον ὅτι μάλιστα" λαμβανει γὰρ ταύτην ὑπόθεσιν ὁ 
.. . 

Σωκράτης. καίτοι φανερόν ἐστιν ὡς προϊοῦσα καὶ Ύινο- 
- - ’ 8 

µένή µία μᾶλλον οὐδὲ πόλις ἔσται' πλῆθος γάρ τι την 

ΓΙαΡ. 

Κοορῖηπρ υπ] {νο ν]ιο]ο (γθοῖς νου; 
οἱ α οἵγ ἂ8 σἴνεν ἵπ Τ. Ἡ, δ απά {οᾖ1.; 
απιά 8ε6 {πε ποῦθς ἴποτα. 

8 ἀλλὰ πότερον] σταπῶ πο ἴΠεη ὑ]ιαί 
ἔλθτθ πηιδύ Ῥο βοπιεθΠῖηρ 1π ΟΟΠΩΤΠΟΠἨ, 
18 16 Ῥε[ετ {λαῦ αἱ (Πϊπρς αἸοα]ά ο 
1η ΟΟΠΗΙΠΟΠ ΟΥ πηοῦ ᾖ 

ἐνδέχεται γάρ] «Ῥον Ἱν 1 αἲ αηΥ 
ταῦθ Ῥοββῖρ]θ,᾽ 

ὡς νῦν οὕτω βέλτιον] 15 ιο αοἰια] 

ῬτγασίίορῬ τεα]]γ Ῥεζύετ {ου πἹεη, οἱ Αια]] 

νο αἀορῦ Ε]αΐος νίον ἳ ἜΤπϊβ 186 ἴμο 
Ροῖηῦ, 

ΤΙ. τι δι ἦν αἰτίαν] “Τηο στοαπἆ 
οἩ ΨΠΙοἩ Ῥοογαΐῦθβ τοβῦς πο πθοθββΙγ 

{ος αἀοράπρ {]]ς Ἱεριδ]αῦίοη ἆοεβ πού 
Β6ΕΠΙ {ο Ῥο α Ἱεριήπιαίθ οοηΒε(πἹεηςθ 

{τοπ Ἠϊβ αγραπηεηίβ. Ἡοε ἆοε πού 
Β6ΕΠΙ {ο αὐθαίηπ πο τοβα]ῦ νμΙοἩ Ίο 
αἶτης αὖ. Τμϊς οἼααβδο Ίας το[ετεηοθῬ ἴο 
ἴῃο πιθᾶΏΒ ὮΥ νηΙοἩ Ῥοογαίος {πὶθθ {ο 

αἰναῖτπ Ἠς οπά; {ιο ποχῦ {ο ἴλπο επἆ 

1086]{, 6 απΙῦγ οἱ {με βἰαΐθ. 
2 λέγω δέ, κ.τ.λ.] “Ί πιθαπ ἴ]ο 

βἰαζεπιεηί Όλαί 16 15 Ῥεεύ ἴ]λαῦ {πο οἵῦγ 

ελου]ά ἵη αἲ] οα8ες αὐίαῖη απῖὀγ ἵπ ια 
Ἠ]σ]ιορύ ἆθρτος Ῥοββῖρ]θ. Έοτ ἴλπῖς ἵ8 
ἴλπο Γαπάσπηεη{α] Ῥοβίδίοη ἴα]κεη Ὦγ Θο- 
ογαΐθβ. Τὸ 18 ἴοο Ῥτονά α βἴαθεππεπό 
Ἱηπ Ατιβζοθ]θ νυν, απά πια ὃο 

Ἠπαϊθθά,  ἨΜετα απΙϐγ 186 πού πο οἳ- 

1θοῦ, 

πλῆθος γάρ τι, κ.τ.λ.] “Έοτ ὮΥ ἴέ8 
ηβίατο ἴλο βίαῦο Ἰπγο]νει α οεγζαϊη 
πιπηῬεν. ΤΕ γοι γΥ {ο ρε τά οἳ 
ἴΠῖβ οοπά οι, γοα Ὦγ 8ο ἁοῖηπσ ἆθ- 
ΒἴΤΟΥ ἴ]ε βἰαῦθ. Τὸ 15 Έγοπι {πο Ἱπα]- 
νιάπα] γοι ρεὺ πε οἰεατεβύ ποῦίοη ος 
ἨπΙθγ; α5 τοι Ίεαγε {πο Ιπάϊν]άια] γοι 
γοοθᾷθ Έγοπα απΙϐγ, απά οἷσε ὀεγθα, ἃ8 
οι τοθβοσπά Ἱπ {1ο βοα]θ, απά 1θ- 
αρρτοβοἩ {ο Ιπάϊν]άσα], Υοι σεῦ πηογθ 
απΙ0γ. 

 άάνωλὰ, ους» 
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’ 5 . ε / ’ ν / ών Φα 4 3 

φύσιν εστιν ἡ πόλις, γινοµένη τε µία μαλλον οἰκία µεν ἐκ 
/ ”/ . / [ο 8 / πόλεως, ἄνθρωπος ὃ) ἐξ οἰκίας ἔσται' μᾶλλον γὰρ μίαν 

Δ 9 -. / [ ” 4 Δ ο ό [ο 9 / 

την οἰκίαν της πόλεως φαίημεν ἄν, καὶ τον ἕνα τῆς οἰκίας" 
οφ. 9 4 ὸ 9 9.) ο ὃ ο 9 ’ 9 
ωστ ει και ουνατος τις ει τουτο ραν, ου ποιητεον" αγαι- 

ρήσει γὰρ τὴν πόλυ. 
ἐστὶν ἡ πόλις, ἀλλὰ καὶ ἐξ εἴδει διαφερόντων' οὐ γὰρ γίνε- 

/ » « / σ Δ / Ν / Δ 

ται πόλις ἐξ ὁμοίων. ἕτερον γὰρ συμμαχία καὶ πόλις" τὸ 

μὲν γὰρ τῷ ποσῴ χρήσιµον, κἂν ᾖ τὸ αὐτὸ τῷ εἴδει" βοη- 

θείας γὰρ χάριν ἡ συμμαχία πέφυκεν' ὥσπερ ἂν εἰ σταθμὸς 

πλεῖον ἑλκύση. 
[ή .) Α ’ Δ / ” διοίσει δὲ τῷ τοιούτῳ καὶ πόλις ἔθνους, 

ς 4 . ’ ω ’ η Α . . Φ 

ὅταν µη κατα κὠμας ώσι κεχωρισµένοι το πλῆθος ἀλλ. οἷον 

᾿Αρκάδες. ἐξ ὧν δὲ δεῖ ἓν γενέσθαι, εἴδει διαφέρει. Διό- 
. . 3 λ ’ Δ / ϱ 9 

περ το ισον το ἀντιπεπονθος σώζει τας πολεις, ὥσπερ ἐν 

3 Ῥαῦ Ἱν 1 ποῦ τηθτεὶγ πάπηροτ 
Όμαί 6 Ἱπιρηθά 1π έα Ἰάεα οἱ . βἰαζθ 
(πλήθος τι, ἐκ πλειόνων), Ὀαέ ει παπαΡεΓ 

Τοτπηεά οἱ ἀῑβαϊτηῖ]αν απ]. Απ α]]ι- 
Άπο0ς--- Ίἴτῖρε---Ροῦι {πεβο ππαΥ ο 
{ογπιθά οἳ αἰπηῖ]ατ ρατῦς; {16γ αγο Ῥιό 
αρρτεσραΐθςΒ. «Α. βίαΐο ἵβ α νγ]ο]θ, 

ο οὐ γὰρ γίνεται πόλις ἐξ ὁμοίων] Οοτη- 

Ῥατο ΕΠ. ν. ΠΠ. 8-9. Ῥ. 1133, 16, οὐ 
γὰρ ἐκ δύο ἰατρῶν γίνεται κοινωνία... 

ἀλλ᾽ ὅλως ἑτέρων καὶ οὐκ ἴσων. 

ο τῷ ποσῷ χρήσιμον] Ίηθτο ΠΊΠΩΡΟΣ, 

το 1ου ἴμο βἰτεπρί]ῃ γνμ]οὮ παπιρετ ρῖνεβ, 

18 0ο οΏ]θοῦ οὗ απ αἰαπορ, α]λοιρ]ι 
"ιο εἸεπιοπίβ ἴ]ιαί οοπηροΒο 16 ατα πο 
-.β8πηο ἵπ Ἰήπά, 
Ότο βοηθείας] βαρροτι. Της τοπηατ]ς 

ἳ Ῥατεπίλμεδίσοα], απά αλλοι] Ῥο τπατ]κεἆ 
-.896 8αοἩ Ὦγ {πο εἰορρίηρ, 

ὥσπερ ἂν εἰ] μα απεβίοη πήθῃ 
περατά {ο απ αἱΠαηπος 15 {ο β4ΠΠΘ αβ 

. λαῦ νι τεσατᾶ {ο α ναίρ]θ. πο 
ἵ ἈἸΠαηος θ8ύ ΟΟΠΊΙΠΘ ππθ Ῥα]απορ οἳ 
-.Ῥοπωροτίθ {οι]οατς Ίο Ρ]αῦθαα ἷο Ρ]αβ 
-. ομαχρό.’ 8ὲ ΗΙ. 
ο πῷ τοιούτῳ] Αο. τῷ εἶναι ἐξ εἴδει 

διαφερόντων καὶ μὴ ἐξ ὁμοίων. 

.ὅταν μὴ, κ.τ.λ.] Τηε «Ἠαπσο πν]οἩ 
ἰοο]ς Ῥ]ασθ Ίη Ατοπάϊα Ὦγ ἴλο {οαπάα- 

ι 4. Ρ. 

ῦϊοη ος Μερα]ορο], απά 61ιθ οοΏβεαπεηό 
οεπίταΠβαὔίοη οἱ ἐἶιο ΑτονάϊαηΕ, Ὑγ8β 1η 

εβεοῦ ἴπο οἩαπρο {τοπα α ἰτῖρο Ἰπίο ἃ 

βίαΐθ, ΑΠ ἔθνος Ιπίο α πόλι.. 1Πύ ναβ 

ιο Ἰαέορδί Ιπβίαποθ οἱ βποἩ απ εγεηῦ, 

ο{ α συνοἰκισιδ. 

ἐξ ὧν δέ] Τμ δέ ΑΠΒΥΥΕΙΒ {ο {1πθ 
μέν ἵπ τὸ μὲ γὰρ τῷ ποσῷφ. Τ]ηθ 
βίαΐθς οἳ 4η αἱΠαπος ατθ ποῦ {οτπιθᾶ ος 
Ῥ]οπάθά Ιπίο οἨΠ6, {16 ΠΠΘΠΙΡ6ΙΒ οἱ ἃ 
ἰτῖρο οΥ Τα0θ 3τθ ππάςς πο Ἠπηϊιαοη. 

Ῥοΐμ, αβ αρρτεραίθβ, ΤηΔΥ Ὦο Ιπάεβ- 
π]{6]γ εχεπάεἆ Ὦ} {ο αἀάϊῑδίοη οἱ ΑΠΣ 

Ώπυπηρεν οἱ αἰτηϊ]αχ Ῥατίβ. ΤἩ]5 16 πού 

{ιο ο.δο ση α Ὁ]οίθ, ὙΠΙοὮ 18 ποῦ 

ϱαβοερϊΡ]α οἱ ΙπάεβηΙίε εχύεηβίοη, απᾶά 
πηαβῦ Ῥθ οοπηροβθά οἱ ἀἰβαιπηϊ]ατ Ῥατῦβ 

αἲ] (επάϊπρ Το 9Ώθ ΟΟΠΙΠΙΟΠ επ. 

4 διόπερ, κ.τ.λ.] Απᾶ 16 18 Ῥεοπαβθ 

ἴλο ρατία οἱ α εἰαΐο ατα ἀἰραϊπηῖ]αχ, απά 
αοῦ απά τουοῦ ΟΏ οηθ αποῖΐ]μες η Όλμεῖτ 

ΟΟΠΩΠΙΟΠ το]αῦοπβ {ο ἴμο γποῖθ απἆ 
1Παῖτ γατ]εᾶ τε]αίίοπ5 οηε {ο {πο οίπετ, 

ἴμαί {ον πο ρτεβεγναὔ]οη οἱ Πο βοοῖα] 

βγεί6τα γοι τοφπῖτο τοοϊρτοοϊῦγ ΥνΠΙοΒ. 
Ε]ια]] Ἱκεερ ἔλετηα 1η ἨαγπηοπΙοιβ αοΙΟΗΣ., 

ΕίΔ. Υ. νΙΠ. 6. Ῥ. 1132, Β. 33, τῷ 
ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον συµµένει ἡ 

πόλις, κ.τ.λ. 

1 

Ῥ]αίοΒ 
Ῥεραβρ]ο. 

οὐ µόνον ὃ' ἐκ πλειόνων ἀνθρώπων 8 



Ῥ]α{ος 
Ἠεραρ]ο, 

8 3 ε 3 . ... Ἀ / . ή - 

όκαι µη οι αὐτοι αει σκυτοτοὀµοι και τέκτονες σαν. 

Ἰ τοὺς ἴσους εἴκειν ὁμοίως τοῖς ἐξ ἀρχῆς. 

σ0 ΠΟΔΙΤΙΚΟΝ ΕΒ. [11Η. 

- 3 - ”’ ’ 5 . . 3 - . ’ 

τοῖς ἠθικοῖς εἴρηται πρότερον’ ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἐλευθέροις 
«9 κιν α. οὐ ον 4 . ΄ ρ , 

καὶ ἴσοις ἀνάγκη τοῦτ᾽ εἶναι: ἅμα γὰρ οὐχ οἷόν τε πάντας 
Ἀ 3 Δ ο / ” ’ Ἀ 

ἄρχειν, ἀλλ᾽ ἢ κατ ἐνιαυτὸν ἢ κατά τινα ἄλλην τάξιν ἢ 
. / ᾽ . ’ - / ’ 

ὃ χρόνον. καὶ συμβαίνει δὴ τὸν τρόπον τοῦτον ὥστε πάντας 
”/ ο! ο) 3 / « - ᾽ « / 
ἄρχειν, ὡσπερ ἂν εἰ µετέβαλλον οἱ σκυτεῖς καὶ οἱ τέκτονες 

ο Ἱ 
επει 

λ / ϱ ” κ. ἁ «ο. 4 / 4 ί 
δὲ βέλτιον οὕτως ἔχειν, καὶ τὰ περὶ τὴν κοινωνίαν τὴν πολι- 

3 Ώ ο « ” 3 ” 

1261 Ὦ τικὴν δηλον ὡς τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ βέλτιον ἄρχειν, εἰ δυνατόν" 
9 ων 4 3 3 3 . α) ’ ” ω] ’ 

ἐν οἷς δὲ μὴ δυνατὸν διὰ τὸ τὴν φύσιν ἴσους εἶναι πάντας, 
4 5 3 Δ ”/ Δ ” 

ἅμα δὲ καὶ δίκαίον, εἴτ ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον τὸ ἄρχειν, 
’ - ) ’ ᾽ - . / 

πάντας αὐτοῦ µετέχειν, ἐν τούτοις δὲ μιμεῖσθαι τὸ ἐν μέρει 
ε 4 λ 3 

οἱ µεν γαρ ἄρχου- 
ς ε ο λ / ϱ/ Ἀ ’ 

σιν οι ὸ αρχογται παρα µερος, ὠσπερ αν ἄλλοι γενοµενοι. 

τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἀρχόντων ἕτεροι ἑτέρας ἄρχουσιν 

ἐν τοῖς ἠθικοῖς] 18 ποῦ {1β ταίετεποθ 
ἀοαραα] 18 ποῦ {πο πρότερον βα{ῇ- 

οἰεηῦ εχαοὔηθβς {ον Ατ]βζοῦ]ο ἓ 
καὶ ἐν τοῖς, κ.τ.λ.] «ΒΙπορῬ 6γεη ἵη 

{ο {9ο απάἆ ος αα1,᾽ ο 1ο 38 ΤηποὮ 

Ακ 48 Ῥοββῖρίθ, “Πετο τητβί ηθοθΒ- 

βατῖ]γ Ῥο 119, 8ο. τὸ ἀντιπεπονθό». 

ἨγΠἩ βΒιο] Ἴετο τηιβύ Ῥο απ 1Π06Υ- 

οπαηροθ, απά Ῥούεγ πως ο Ἠε]ά ὮΥ 

ἴλεπα ἵπ {πτηβ ΟΏ 8ΟΠ1Θ ἀθβηῖίο Ῥτίη- 
οἵρίθ. 

6 καὶ συμβαίνει δή] Τη18 15 αὐταρίῦ. 
Τ]6 πιεαπῖπρ βΘ6ΙΗΒ {ο Ῥο: “τας, {1ο 

τοβι]ῇ 15 εν μαί :) Τὸ πιαβί Ῥο αἱ]ουν- 
εἆ ὠιαῦ. Τό πιεείς απ οῬ]εσδίοἨ, απά 

Ἰηθοίς 16 Ὦγ αοοερτπο Ἱ, 16 ἵδ ἆς- 

βΙταρ]ο Ί]αῦ Όλο βαπΠθ Ῥοθορίο ϱλοια]ά 

οοπΏΊπαθ ΒΗΟΕΙΠΑΙΟΙ5, απά ποῦ Ῥο αἲ 

οης 0πηῬ βἩοθπηκ]τα, αἲ αποίΏεν οςἵ- 

Ῥεηίεις. 3ο Τόν ἵψ ἀεβίταρίο, 1 αἰίαῖη- 

αΏ]6, ἴπαῦ {ο Ἰο]άετε οἱ Ῥονγεγ β]οπ]ά 

Ῥ6 ππομαπρεά. ἘῬπαό 16 18 ποῦ αἱγναγς 
αὐζαίπαρ]θ. ΄Ἴλπεη αἲ] ατο ἵπ παΐιτε 

εαπα] 16 νγοα]ά ποῦ Ῥο ροββῖρ]ε; Ὀερῖάςς, 
19 16 Ῥαῦ {τ ἐλλαῦ Ῥονπετ, πλεί]ογ 19 Ῥθ 

ε ϱοοᾷ ος απ ον], ας 16 15 ἵπ Ῥ]αΐέοἈ 
νίαυν, ϱΏου]ά Ῥο ϱλαγοά οᾳπα]]γ, ὅτο, 

6 οὕτως] ο. ἀεὶ τοὺς αὐτούς. 

ἔχευ] 1 ρα α οοπιπια α[ΐοτ 09, 
απά τηλκο ἴμο αροἀοβῖς Ῥερῖα νησι 
Ρο ἴοο ἵηπ τεσατά {ο Ῥο]δ]σα] βοοϊεῖγ, 
169 16 οἶθατ {ἐλαῦ 16 15 Ῥεΐ{ετ,᾽ ἅο. 

ἐν τούτοις δέ, κ.τ.λ.] ΤΗϊβ Ῥαββασο - 
ΒΘΕΙΩΒ ο πηπθ Ἠορείθβς ας 16 βίαπᾶς. 

Τ]ιο Ῥεβύ 5εηΒο 1 ο.Ἡ τηα]κο οἱ 16 16 48 
{οΠον/Β; ΄ἐν τούτοις δέ, ἵηπ 1θβθ 93865 

ἴπαη (ἴΠε δέ τηατῖης ἴπε αροάοβΙθ) Τό 

18 Ῥε[ζετ (εαρρ]γῖησ βέλτιον) {ο Ἱπαϊζαίε, 
ΟΥ 60116 38 ηΘᾶΣ 48 Ῥοββῖρ]ε {ο, {πε αἲϊ 
Ἠο]άϊπρ Ῥουπετ Ὦγ {]οβο νγ]ιο αγθ εη ια] 

γιε]άϊίπρ ἵη ἠῑιαῖτ ατα Γαϊτ]γ {ο μοβ 
πο οτ]σίπα]]γ γιε]άθά {ο 6ιεπο. Τηϊς 

τεηάετῖηρ τεαάς τῷ {ον τό, ὈῬαίε ο 

Β4ΊηΘ 86ΏΒ6 τηαΥ Ῥε οχἰτασξεά ἔποπα ἴμθ 
τό ὮΥ πιαξκῖπρ {ο νλοῖο οαιαδο ἴῑια 
αιρ]εοί οἳ μιμεῖσθαι. 

7. οἱ μὲν γάρ, κ.τ.λ.] «Ἔοτ ϱο {ια . ἁ 

οηθ τα]θ, απᾶ {1ο οἴλετς ατα τα]θά ἵπ 

ἑπτη, απά Τος {ο πιο ἴΠεγ ατθ οοἩ- 
βἰάετεά {ο Ῥε ἀῄοτεπτ,᾽ 

ἄλλοι γενόμενοι] Έον ἴλε εχρτθββῖοπ 
οοπηρατο ΕΙ. ΤΧ. ἵν. 4. Ῥ. 1166, ᾳο. 

τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον, κ.τ.λ.] «πε 
ἔπθη {αγ εχετοῖβο ἐλεῖγ Ῥούγος οἩ ἐ]θ 

Β4ΠηΘ Ῥηϊποϊρ]ες, {ο ραγθῖου]ατ οβῖοες 

ἴΠαγ Ἠο]ά νν] ο ἀπβεγοπί ἵπ απο] 

ο ο Ἕρα ο. τ- 



' 8 - / ’ 

δὴ τῶν συμβαινόντων ὡσαύτως. 

-. 099.) 
Ὅμαῦ Τ απάρτείαπά {ιο Ῥεατίης οἱ ἴλο ἓ 

ε.α 
ες 

δ 

α. 
| 

τς πηαϊῖη {Ἠτονᾶ οἱ ἐῑνο ἀϊδοιβαίοη, ναι 

..α.Ἱ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ . σ] 

ἀρχάς. «Φανερὸν τοίνυν ἐκ τούτων ὡς οὔτε πέφυκε µίαν 
αμ... ’ ο ἃ 4 4 

οὕτως εἶναι τὴν πολιν ὥσπερ λέγουσί τινες, καὶ το λεχθεν 
αν Δ - Ν . - ὡς µέγιστον ἀγαθὸν ἐν ταῖς πολεσιν ὅτι τὰς πόλεις ἀναιρεῖ 

, / ’ ε ’ 3 . ’ ο 3” α δὲ 3 

καίτοι τὸ γε ἑκάστου ἀγαθὸν νά ἕκαστον. "στι δὲ καὶ 

“κατ ἄλλον ος φανερὸν ὅτι τὸ λίαν ἑνοῦν ζπτεῖν τὴν 

πόλιν οὐκ ἔστιν ἄμεινον. οἰκία μὲν γὰρ νο θῤίωνό 

ἑνός, πόλις ὃ) οἰκίας: καὶ βούλεταί Υ ἤδη τότε εἶναι πόλις, 
9 κα. , Α Γ Φ » , 
ὅταν αὐτάρκη συμβαίνη τὴν κοινωνίαν εἶναι τοῦ πλήθους. 
3” [ο] 4 α) / 8 νι ωὶ αἃ 

εἴπερ οὖν αἱρετώτερον το αὐταρκέστερον, καὶ το ἅττον ἓν 
Αα Αα , ἡ 

τοῦ μᾶλλον αἱρετώτερον. 
᾽Α Δ ᾿ 1) ) ο) εν Ρ 4 Δ / ϱ/ 4 

λλα μὴν οὐὸ' εἰ τούτο ἄριστον ἐστι, το μίαν ὅτι µα- 
” 4. 4 / 19 ὸ α. Αοἳ ὸ / ’ 

λιστ᾽ εἶναι τὴν κοινωνίαν, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἀποθείκνυσθαι φαινεται 
ΔΝ Δ / ιδ ’ ϱ/ / α. δ. ια Δ 4 

κατα τον ολα ἐαν παντες ἅμα λέγωσι το άν καὶ το µη 

ἐμόν' τοῦτο γὰρ οἴεται ὁ Σωκράτης τν αρό εἶναι τοῦ Την 

πόλιν τελέως εἶναι μίαν. τὸ γὰρ πάντες διττόν. εἰ μὲν 
Ὁ) ο) οὖν ὡς ἕκαστος, τάχ᾽ ἂν εἴη μᾶλλον ὃ βούλεται ποιεῖν ὁ 

/ 9 Δ ελ ε α. , λ 4 λ 
Ῥωκράτης: εκαστος γαρ νιον εαυτου φήσει τον αυτον και 

- α΄ η ο ὁς ἃ ο » / λ κα, 
“γυναικα δὴ την αυτην, και περι της ουσιας και περι εκαστου 

- » ο/ / 

νῦν ὃ οὐχ οὕτω φήσουσιν 
ε - ’ α . - ’ 3 8 

οἱ κοιναῖς χρώµενοι ταῖς γυναιξὶ καὶ τοῖς τέκνοιο ἀλλὰ 
4 / 9  ὁ 3. 4 

πάντες μέν, οὐχ ὡς ἕκαστος ὃ αὐτῶν. 

Ῥαΐ Ἠετο αραῖη Τ ἆο πο {εοὶ | ρἴνεῃ πιπηΡες 19 οοπηρ]εύθ ἴπ 1086]. 

ΤΤΙ. 1 Βο Ταχ {ος ἴ]θ οπἆ αἶπιεά αὖ, 
πια, νηθλοαυ ἆπο απαΠβοαθΙοηβ οἳ 
ἴλο ὕεττη, 18 πού {μαῦ επά. Ῥαΐ σταιζ- 

τεηλατ]ς, ΠΟΥ 158 οΟΏΠΕΣΙΟΗ. 

Φανερὸν τοίνυν] ΤΠϊ8 ταβπιθβ 11θ 

Ἠαβ Ῥεεη Ἱπίειταρίοά Ὦ} ἴλο Ῥαβεασο 
ΐ Τοπ διόπερ τὸ ἴσον ἴο ἄρχουσω ἀρχάς. 
-.Ἐχίοπιο ἨπΙϐγ 18 ποῦ {ο Ῥο αἰτπεά αἲ: 

ς, βἰαῦο Ἰπηρ]ίθ8 α Ἰπιϊῦ ο απ απά 
ΙΕ Εις: Ἰη 158 ΤΙΘΙΠΡΟΘΥΑ, Πούγεγοτ ηπθαΥ 

ἱ. οηπςΗὗ λεγ τηαΥ αρρτοαοἩ. 8ο ἐλαῦ 

1 αὐζαϊπθᾶ, ταπΙόγ νψου]ά ἀεβίογ ἴπο 
πίαΐζς, απᾶ οαηποῦ Ί]λεγείοτο Ῥο 198 

εχοε]εποο. | 
ὃ Ἔοτ ἰΠ]β οοπιρ. 1. ΤΠ. 5, απᾶ ΤοΠ. 
καὶ βούλεταί Υγ ἤδη τότε] « Απά ἴπεη 

οη]γ ἵπ {αοῦ ἆοθβ α. οοτητηιΏϊῦγ ο]αῖτα 
το Ῥο α αἰαΐο, πετ 16 ο. Ῥο βΊ1ουγΏ ὮΥ 
«319 τοπι]ό ἐ]ιδί ἐἶλο αφοοϊαδίοη οξ ἐ1θ 

πο {Παῦ 16 νγοτθ, ἆΤθ ἴΠθ ΠΘΑΠΒ αἀὀριθά 
προ ἓ 

οὐδὲ τοῦτ' ἀποδείκνυσθαι] οἵ 38 ἵη ΤΠ. 
1. οὐ φαίνεται συμβαῖνον] “19 ἵρ ονῖ- 
ἀεπί ἴπαῦ ποῦ 6γεη {ήβ 18 Ῥτογεᾶ {ο 
Ῥο ἴ1ο ταρα]έ ἵπ {μθοτΥ οἱ αἨ βαγίηρ, 

δο.᾽ 
2 ὡς ἕκαστος] ἀῑδτιραάνε]γ, ΄αἩ απιά 

εβοἩ.᾽ 
νῦν δέ] “Βιαῦ ἵη ἴλο οπ8ο Ῥαίογο 118.) 
πάντες μὲν, οὐχ ὡς ἕκαστος δέ] οο]- 

Ἰοοίνε]γ, “αἱ Ῥαύ ποῦ θαοἩ.  Τ]ο 

Ῥοᾶγ οἑ {1ο εἰάον υγ] βίαπᾶ ἵπ α ρἴνει 
το]αθίοη {ο ο Ῥοάγ οἱ ιο γοιΏηροτ, 

4- 9 

« ’ 4 . Δ 

ὁμοίως δε καὶ τὴν 8 



Ῥ]αΐος 
Ἠεραρ]]ο, 

02 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΒ, ΓΙ1Η. 

8 / / 3 ϱ ο ... ” . / 

οὐσίαν πάντες μέν, οὐχ ὡς ἕκαστος ὃ αὐτῶν. ὅτι μὲν τοί- 
/ Δ / / / Δ 

νυν παραλογισμός τί ἐστι τὸ λέγειν πάντας, φανερόν" το 
Ν [ή Δ . ” . . 

γὰρ πάντες καὶ ἀμφότερα καὶ περιττὰ καὶ ἄρτια διὰ τὸ 

διττὸν καὶ ἐν τοῖς λόγοι ἐριστικοὺς ποιεῖ συλλογισμούς" 
νε Ἀ 8 Δ 4 λ λα Ἀ / εν Δ ’ 2 . ” 

διὸ ἐστὶ τὸ πάντας τὸ αὐτὸ λέγειν ὡδὶ μὲν καλόν, ἀλλ᾽ οὐ 

4 δυνατόν, ὡδὶ ὃ οὐθὲν ὁμονοητικόν. 1]ρὸς δε τούτοις ἑτέραν 

1262 

’ λ / ς/ . 

ἔχει ϐλάβην τὸ λεγόμενον. ἤἥκιστα γάρ ἐπιμελείας τυγ- 
’ . , , - ] δί ’ ’ 

χάνει το πλείστων κοινὀν' τῶν γαρ ἰδίων µαλιστα φροντί- 
- δὲ - [ο ἃ ο [ ’ ) ’ 

ζουσιν, τῶν ὃε κοινων Ίττον, ἢ ὅσον εκάστῳ. ἐπιβάλλει. 
λ ᾿ - ” ϱ .4 ’ ’ 9 Αα 

προς Ύαρ τοῖς ἄλλοις ὡς ετέρου φροντίζοντος ὁλιγωρούσι 
[ων ς εν] - . - ὸ ’ . . ’ 

μάλλον, ὥσπερ ἐν ταῖς οἰκετικαῖς ὁιακονίαις οἱ πολλοι θερά- 
- ο ο ’ / 

ποντες ἐνίοτε χεῖρον ὑπηρετοῦσι τῶν ἐλαττόνων. γίνονται 
- - ο ’ 

ὃ ἑκάστῳ χίλιοι τῶν πολιτῶν υἱοί, καὶ οὗτοι οὐχ ὡς ἑκά- 
9 3 α / « 3 τὰ ’ 3 . ε/ ϱ 

στου, ἀἆλλα τοῦ τυχὀντος ὁ τυχων ὁµοίως ἐστιν υἱιὀς" ώστε 
, ε / 9 / 5 ”/ 9 Φὶ 4 

παγτες οκοίως ὀλιγωρήσουσιν. ετι ουτὼς εκαστος εμος 

Ῥα0 ἔπατο ννῖ]] Ῥο πο οοππαχΙοη Ῥδύγγαθη 
ἴμο Ἱπάϊν]άσα] πΙοτηΡεΥς οἱ {ο ἔνγο. 

3 τὸ γὰρ πάντες καὶ ἀμφότερα, 

Κ.τ.λ.] Τ]μο αἰτρ]οβῦ νναγ οἱ {α]ΐπο - 
[Πῖβ ΑΒ66ΠΗ ο Ῥο6: Έοτ ποτά Ἰ]κα 
έα11,” «Ῥοῦι,” «ο, «ενεη,᾽ ἄγοπα {λπεῖτ 

απιρὶσιΙογ εγεη Ἱηπ {ογπια] ἐγοαβῖβθβ 

Εῖνε τῖβδο {ο {α]]ασίοας τορβοπῖηρ.᾽ 
ἐριστικοὺς συλλογισμούς] Ῥτοροετ]γ 

ΤΘΔΘΟΠΙΠΡΑΒ, ππετθ μα οῬ]οοί 18 ποῦ {ο 

οβζαὈ]δ]ι (παζλ Ῥαῦ {ο οαΐη α. ΥΙοβοτγ 

ΟΥΕΥ Υοιτ ορροπεη6, νηογθ {ιο βοαηά- 

ΏΘΒΡΒ ΟΥ πηΠβοιπάηθΒΒ οἱ {πο τεαβοηῖπς 

16 ποῦ {1ο πηαῖη. ροϊηέ, Ῥταῦ 169 πητηθ- 

ἀῑαίο οὔθοί ἵπ αἰ]οποῖπς ἴλο ορροβῖθο 

ρατίγ. 

δι] Ἰ ἆο ποῦ τείετ {116 {ο νν]ιαέ ἵτη- 
πηθζΙα{α]γ Ῥτοσθάςθς, Ῥαό ταῖ]ου {ο {ια 
πυηο]ε βαρ]εοῦ. Το τεβα]6 οἱ {118 απι- 

Ῥϊσιυζγ ο {πο ποτά 18, ὑλαῦ γοι Ἠανα 
οαγεΓι]]γ {ο ἀϊἰδάπσι]θὮ ἴπο οηθ β6Π8θ 
Ίτοτη ἴ1θ οἴμοτ ; απᾶ 1 γοι ἆο βο οἶεατ 

τρ {Πο πιαζθον 16 γη] Ὦο {ουπά {ιαῦ 

νιἩ]]αί 1η ἴ]ο Βγαί Β6ΠΒΟ {πε Ίαπσπαρςο, 

1 θεά, νγοα]ά ΙΠΙΡΙΥ α ποβ]ο βἰαΐε οἳ 

{Πϊηρς, Ῥαΐ οπθ ποῦ αἰθαϊπαβ]θ, Ιπ πο 

βοοοπά βεἨβο 16 ἆοεβ πο Ώθατ α ΤΩΘΑΠ- 

ης νλ]ο]ι γνου]ά Ίαγνο ΑΠΣ {επάεπογ {ο 
Ῥτοάιςς ΠαΓΙΙΟΠΥ. 

4 Έτοπι ἴμῖβ ογΙθοῖππα οἱ πε Ίαπ- 

6αρ6 αβαᾶ ντο ραβς {ο τος] ἀἡΠοι]ες. 

Τ]ετο νυν] Ῥε απ αὔδεηπορ οἱ ἴμο 6εη5δε 

οἳ Ρτοροτίγ, απά α οοπβεαιεΠί 4Ώδεπος 

οἱ Ἰπέγοθϐ. Ίος 1Πογα]γ βο, Ῥαέ 3 
Ῥοβϊθνο πεσ]εοῦ, οη ἴΠ6 στοιπά Όιαῦ 

οἴμετβ ατθ Ἰοοκίπςσ α[ίετ Πο πιαῖεγ, 

Της 18 γετῖβεά ὮΥγ εγετγ-άαγ εχρετί- 

οποθ 1Π με σ8δε οἱ βεγγαη{ς. 
6 ἑκάστῳ τῶν πολιτῶν] ΄Ἐαο]ι οἵάπεῃ 

Ώας α {ποιδαπά ομΙ]άτεπ, απά πο Ἰπά]- 

νιάια] οοηπεχίοη {ο Ῥϊπά Ἠϊτα {ο ΑΠΥ 
οπθ οἳ {ιο λοιβαπά. Τ]ηογ ατε αἲὶ 

εαπα]1Υ πο ομΙ]άτεη οἱ αἲ], απά αἲὶ πὶ - 
ρε εαπα11γ ΙπάιΠετεπῦ {ο ἔμετη,᾽ 

ἔτι οὕτως, κ.τ.λ.] ΤἩϊ8 γετγ Ἠατᾶ. 
18 ἴ]ο οὕτως ἴο 6 {α]κεη α5 τε[οττῖηρ 

ἴο Ῥ]αΐο] βΥβίεπη, 5 1 τετοςρεοξινε---- 
ου 18 16 Ῥτοβροσβνε, απ απ οἴραδίοη ἴπ 

{αοῦ ΟΕ ἴ]μο τοῦτον τὸν τρόπον ξ Ῥετ- 

Ἠαρς {5 Ἰαδῦ γναγ ἶ5 Πο ἴτας 016, 

Νού οη1γ νη]] 1ιεΥ αἱ εααα]1γ περ]εσῦ 
ἴο οἨἩι]άτοι, Ὀπὸ ἔπετο νυν] Ὦο Οπῖβ 

Ρατύμον ον]. Ἔ]ο οοπποχῖοη, β10Ἠ 8 

ἐὲ 1, γη] αἲξ νουγ Πσ]]γ προ ἔἶνοπα, 



Π1. 8. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΒ, δ8 

Ῥ]αίοΒ / η Ὁ] / - - χ 2 ο) « [ή 

λέγει τον εὖ πραττοντα των πολιτῶν ἡ κακῶς, ὀπὀστος ᾽ 
Ἠεραρ]ο. | , λ . 3 / Ὁ Φφι 4 ΑΛ - ὃ ο - 

τυγχάνει τον ἀριθμον ὢν, οἷον έµος ἡ του ὀεῖνος, τοῦτον 
ια ’ ’ ο ο) / κ ϱ « / 

τον τρόπον λέγων καθ ἕκαστον τῶν χιλίων, ἡ ὅσων ἡ πολις 
5 / Ν ω) / εἰ, . ο 

εστι, και τουτο διστάζων" ἄδηλον γαρ 0) συνέβη γενέσθαι 
α ή - 

᾿πέκνον καὶ σωθῆναι γενόµενον. καίτοι πότερον οὕτω κρεῖτ- 6 
Ν Δ Ν 

τον τὸ ἐμὸν λέγειν ἕκαστον, τὸ αὐτὸ μὲν προσαγορεύοντας 
ὸ ’ ἃ ’ .λ Ὃν ε - . / Δ 
ισχιλιων καὶ µυριων, ἤ μᾶλλον ὡς νῦν ἐν ταῖς πὀλεσι τὸ 
π / νο. ι . ελ τα 6) ὁν 4 λ ε κών 
ἐμὸν λέγουσιν; ὁ μὲν γὰρ υἱὸν αὑτοῦ ὁ ὃ ἀδελφὸν αὑτοῦ ] 

’ ΝΔ ρ « ὃ᾽ ” / λ 4 8 

προσαγορεύει τον αὐτον, ὁ ἀνεψιόν, ἢ κατ’ ἄλλην τινὰ 
/ ᾿ ο) 

συγγένειαν, ἡ πρὸς αἵματος, Ἰ κατ᾽ οἰκειότητα καὶ κηδείαν 
- ο ο . Δ Ν ’ 

αὑτοῦ πρῶτον ἢ τῶν αὑτοῦ, προς δὲ τούτοις ἕτερον φράτορα 
ἱ α 4 ”/’ . λ Ὁ Δ 

ἡ φυλέτην' κρεῖττον γὰρ ἴδιον ἀνεψιὸν εἶναι 1 τὸν τρόπον 
Γω) ἲ ” 

τοῦτον υἱόν. Οὐ μὴν ἀλλ οὐδὲ διαφυγεῖν δυνατὸν τὸ µή 8 
’ ων 3 - 

τινας ὑπολαμβάνειν ἑαυτῶν ἀδελφούς τε καὶ παῖδας καὶ πα- 
Ν Ν Ν 

᾿τέρας καὶ μητέρας" κατὰ Ὑὰρ τὰς ὁμοιότητας αἳ γίνονται 
- . . 4 5 - ’ 

τοῖς τέκνοις πρὸς τοὺς γεννήσαντας, ἀναγκαῖον λαμβάνειν 
3 

περὶ ἀλλήλων τᾶς πίστει. ὅπερ φασὶ καὶ συμβαίνειν 9 
4 4 - νν - Α ” Ὀὶ 

: τινες τῶν τας τῆς γῆς περιόδους πραγµατευοµένων’ εἶναι 
’ α ”/ ’ 8 λ ” . 

γαρ τισι τῶν ἄνω Λιβύων κοινὰς τὰς γυναῖκας, τὰ μέντοι 
- 8 .] 

γενόµενα τέκνα διαιρεῖσθαι κατὰ τὰς ὁμοιότητας. εἰσὶ δέ 
᾽ - .Ἱ ω) 3 ΄ .ἲ ο 3 

τινες καὶ Ὑγυναῖκες καὶ των ἄλλων ζφων, οἷον ἵπποι και 

ὁΑοοοτάῖης 88 οΠ9 18 Ρεοβροχοις ος Όλα 
οοπίταχγ, οδοἩ οἱ ο οἴδίσεης υγ] 8ο- 
οορύ Ἠϊτη 48 Ἠϊβ 8οη ος τε]θοοῦ Ἠϊπι, 

Ἠγλαύουεγ πΙαΥ Ῥο ὅο πιπηΡεσ οἱ πΥμΙοἩ 
Ἡο {ΟΤΙ οΏθΘ. Τπ ἴμο οηπθ 6389 Ἠθ ν]] 

-88Υ Ἠθ 18 πηίη, η ἴμο οἴμοτ Ἠθ 15 5ο 

3η 809 (ἐμὸς ἢ τοῦ δεῖνος); απᾶ 0Π]β 

αν] ο Ἠϊς πιοᾶο οἱ βροακίπσ οἱ θα0] 
οἱ {ο ἐλοπβαπά, απά γεῦ Ἠϊ5 Ίαησαασα 

νι τεδύ οη ηο Γοοῦπο οἳ οεγαϊηίγ, 
το Ίσσ πο οπθ ΚΠΟΝΒ πο Ἠαβ Ἰαά ἃ ΒΟΠ, 

οἵ ΨἨοβθ 8οἩ 1 Ῥοτη Ίας Ἰνες.᾽ 
6 καίτοι, κ.τ.λ.] “Απά γεῦ, α1]ονγ- 

Ίπο ο ΡτασθίοαΡΙΠ0γ οἳ ὅἶιο βοἹλεπης, 18 
6 Ῥείθετ Τογ οαοἳ οης 1Π 08 86ΠΒΘ {ο 
πδο {πο ἔετπα π]ῖπε, αρρ]γίηρ 16 εη παΙ1Υ 
ἴο,᾽ δο. ἡ 
7 ὁ μὲν γὰρ... φυλέτην] ἵδ αἴταρ]γ 
εχρ]απαίοτγ οἱ ἴ]λε ὡς νῦν ἐν ταῖς πόλε- 

σι. ἜΤ]ο κρεῖττον γάρ οαττίεῦ ΟΠ {1θ 
ΤΘΔΒΟΠΙἨΡ., 

πρὸς αἵματος] “ὮΥ Ῥ]ουά.) 
πρῶτον] «ἵη ἴ]ιο τας Ῥίηοο αὑτοῦ ἢ 

τῶν αὑτοῦ, οξ οπθβα]{ί, ου Ἠοβο Ιπίι- 

πηαΏεΙγ οοππθοῦεά υηζἩ οηΏθβε]{.᾽ 
τὸν τρόπον τοῦτον] ΄Τ1ο ναγ Ἐ]αΐο 

νο] Ἠανο 16.3 
δ΄ οὐ μὴν ἀλλ᾽ οὐδέ, κ.τ.λ.] «ού 

Ἠούενεγ Ῥι0 ἐ]λαί, ἆο ν]αῦ γοα νι], 16 
18 Ἱπιροβεῖρ]θ {ο «βοαρο ἐμῖς ἀμΠοι]ύγ,᾽ 

ο, 
τὰς πίστεις] ΄οοπγΙοΙοηβ.” 
ϱ τῶν ἄνω Λιβύων] Ἠετοά. 1Υ. 18ο, 

τῷ ἂν οἴκῃ τῶν ἀνδρῶν τὸ παιδίον, τού- 

του παῖς νοµίζετα. ΌὉοπιρ. {ος ἴ]α 

βεπετα] βαρ]εοί, ΙΥ. 104, ἴλμο 9389 ος 
ἴπο Ασαἰλμγταῖ, απά 1. 216 οἳ ἴ]ο Μα8- 
βασεῖο», 



Ἠεραρ]ο, 

σ4 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΒ. ΓΤμη. 

βόε, αἳ σφόδρα πεφύκασιν ὅμοια ἀποδιδόναι τὰ τέκνα 
- η ο/ ε 5 / ” ’ 

τοῖς γονεύσιν, ὥσπερ 7 εν Φαρσάλφ κληθεῖσα Δικαία 

4 ἵππος. "Ἠστι δε καὶ τὰς τοιαύτας ὁυσχερείας οὐ ῥάδιον 

- - ’ / . / 

εὐλαβηθῆναι τοῖς ταύτην κατασκευάζουσι τήν κοινωνίαν, 
Ὡω 9 λ / 5 / 8 . / ᾽ ’ 

οἱον αικιας και φόνους ακουσιους και µαχας και λοιδορίας: 
ϱ 593 4 φο Γ . ’ ἁ / « 
ων οὖδεν οσιον εστι γίνεσθαι προς πατέρας και Μήτερας και 

τοὺς μὴ 
” 

ἅπωθεν: 

πόρρω τῆς συγγενείας ὄνταςφ, ὥσπερ πρὸς τοὺς 
ο) Δ α) -- / 3 - 3 / 

ἀλλὰ καὶ πλεῖον συμβαίνειν ἀναγκαῖον ἀγνοούντων 
Α 4 

ᾗ γνωριζόντων, καὶ γενοµένων τῶν μὲν γνωριζόντων ἐνδέ- 
χεται τὰς νοµιζοµένας γίνεσθαι λύσει, τῶν δὲ µηδεμίαν. 
η 4 ΛΑ 4 4 / Δ ε 4 λ - 

2 Άτοπον δε και το κοινγους ποιή/σανγτα τους νιους το συνειναι 

- - λ ο” - ᾽ 

µόνον ἀφελεῖν τῶν ἐρώντων, τὸ ὃ) ἐρᾶν μὴ κωλῦσαι, μηδὲ 
π , ὰ / Δ « Δ εν 4. ’ 

τας χρήσεις τᾶς ἄλλας, ἃς πατρὶ προς υἱον εἶναι πάντων 

ἐστὶν ἀπρεπέστατον καὶ ἀδελφφῷ πρὸς ἀδελφόν' ἐπεὶ καὶ 
Δ 9 / 

ὃ το ἐραν µονογ. 
5 δὲ Δ Δ Δ / 3 - 

ατοπον οε και το την συνουσιαν αφελεῖν 

ὃὺ ἄλλην μὲν αἰτίαν µηδεμίαν, ὡς λίαν δ' ἰσχυρᾶς τῆς 

ἡδονῆς γινοµένης' ὅτι ὃ ὁ μὲν πατὴρ 1 υἱός, οἱ ὃ' ἀδελφοὲὶ 

4 ἀλλήλων, μηθὲν οἴεσθαι διαφέρειν. "Ἔνοικε δὲ μᾶλλον τοῖς 
- ω] ι Δ 8 ω) Δ - 

1262 Ὦ γεωργοῖς εἶναι χρήσιµον το κοινας εἶναι τας γυναῖκας καὶ 

τοὺς παῖδας ἢ τοῖς φύλαξω" ἦττον γὰρ ἔσται φιλία κοινῶν 
” ο) ’ .) ο) - - . ’ - 

ονγτὼν των τεκγνων και των γυναικών, δεῖ δὲ ποιουτους εἶναι 

τοὺς ᾽ ἀρχομένους πρὸς τὸ πειθαρχεῖν καὶ μὴ νεωτερίζειν. 
ο ω 4. ο Δ Δ - 

ὅ Ὅλως δὲ συμβαίνειν ἀνάγκη τοὐναντίον διὰ τὸν τοιοῦτον 
ο ν ο. / / 

νόµον ὧν προσήκει τοὺς ὀρθῶς Κειµένους νόµους αἰτίους 
ς - 

γίνεσθαι, καὶ δὺ ἣν αἰτίαν ὁ Σωκράτης οὕτως οἴεται δεῖν 

3 τοὺς δὲ ἑκουσίους Ῥεκκεγ. 

Δικαία ἵππος] ἨΜεπίιοπθᾶ αραῖπ 1π 
Πέ. Απο, ντ. γΙ. Ῥ. 586, 13. 

σεχ 

ΒΘΘΠΙΗ {0 Ίηθ ΒΙΡρεΓΗΙΟΙΠΒ, α Ιαΐ9γ αάά]- 

Ώοη. Πιν οπο ΜΒ. Τ εποι]ά οταῖό 16. 
τοὺς μὴ πόρρω τῆς συγγενείας] ΄ποῦ 

ἀῑδίαηί 1π τε]αἠοηβ]Ιρ.” 

ὥσπερ πρὸς τοὺς ἅἄπωθεν] βο. ἂν εἴη 
ὅσιον. 

ἀλλὰ καὶ πλεῖον] “Ῥαί ευ παιβό 
Ῥοΐ] Ἠαρρεπ πποτθ {γεφαθη{]γ.  Όοπι- 
Ρατο οἩη 6 βαρ]εοῦ ατοίο, 1. 34, ποῦ. 

τοὺς δὲ ἑκουσίους] ὍΤηϊς 

1η ιο {εχί Ρρ. 33, 34. Ἠε οοηβίἆςτβ 

ἴλθβο λύσεις Ῥρο5ύ-Ηοπηετίς, απά ἵπ {Παῖτ 
οπἱρῖη ῬτοραβΙγ Πγάϊαη. 

4 απᾶ 3 Τηο τείεγοηςθ 18 {ο Ῥ]αΐο, 

Ί6ρ. ΤΠ. 493. 

4 τοῖς γεωργοῖς] Τηϊς ἀερεπάς οἩ 
κοινά», ποῦ οη χρήσιμο», 5 ἵν πψου]ά 

ΒΘΕΠ1 {ο ἆο αἲ Πτα β1ρΗ{. 

τοιούτους] Βο. ἧττον φίλού». 
5 δὺ ἣν αἰτίαν] ΄απᾶ ἴλο οοπίτατγ 

οἱ {πε ρτοιπά αἱ]εσοά ὮΥ Βοοταῦες {ος 
Ἠ]8 τεσιι]αοη.) 



Π. 4. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 8. δὅ 

Ῥ]αϊο”ς γάττειν τὰ πορὶ τὰ. τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας. φιλίαν τε ερυδ]ο, 

γὰρ οἰόμεθα ῥαγάτο» εἶναι τῶν ἂγφβαν ταῖς πόλεσιν 

6 (οὕτω γὰρ ὁ ὄν ἤκιστα στασιάζοιεν), καὶ τὸ µίαν εἶναι τὴν 

πόλιν ἐπαινξῖ μάλισθ᾽ ὁ Σωκράτης: ὃ καὶ ὁοκεῖ κἀκεῖνος 

εἶναί φύσί τῆς φιλίας ἔργον, καθάπερ ἐν τοῖς ἐρασιφώς 

λόγοις ἴσμεν λέγοντα τὸν ᾿Δριστοφάνην ὡς τῶν ἐρώντων 
Ν . - Α 

διὰ τὸ σφόδρα φιλεῖν ἐπιθυμούντων συμφῦναι καὶ γενέσθαι 
» δύ ” α ο 5 - η] Φ 8 9 ’ 

ἐκ ὁ9ύο ὄντων" ἕνα" ἐνταῦθα μὲν οὖν ἀνάγκη ἀμφοτέρους Ἰ 
’ Ἀ 4 ο) πι 

ἐφθάρθαι ἢ τὸν ἕνα" ἐν δὲ τῇ πόλει τὴν φιλίαν ἀναγκαῖον 

ὑδαρῇ γίνεσθαι, διὰ τὴν κοινωνίαν τὴν τοιαύτην, καὶ ἥκιστα 
’ Δ Φ δα Ἀ εἰ ’ “Ἀ ή, ε/ ϱ/ Δ 

λέγειν τον ἐμὸν ἡ υἷον πατέρα ἡ πατέρα υἱόν. ὥσπερ γὰρ 8 
. η) 3 4 ο 4 3 / - 4 

µικρὀν γλυκὺ εἰς πολυ ὕδωρ µιχθεν ἀναίσθητον ποιεῖ τὴν 
ν ο / . 4 9 / 4 8 3 ’ 

κρᾶσιν, οὕτω συμβαίνει καὶ τὴν οἰκειότητα τὴν πρὸς ἀλλή- 
- ’ 

λους τὴν ἀπὸ τῶν ὀνομάτων τούτων διαφροντίζειν Ίκιστα 
9 - λ 5 ον α ο 
ἀναγκαῖον ὃν ἐν τῇ πολιτείᾳ τῇ τοιαύτῃ, ἢ πατέρα ὡς 

’ 

δύο γάρ ο 
’ : - ” 

ἐστιν ἃ μάλιστα ποιεῖ κήδεσθαι τοὺς ἀνθρώπους καὶ φιλεῖν, 

υἱῶν ἢ υἱὸν ὡς πατρός, ἢ ὡς ἀδελφοὺς ἀλλήλων. 

, /’ 4 ν 5 ’ Φ 9 / ϱ/ ε , 
τό τε ἴδιον καὶ τὸ ἀγαπητόν: ὧν οὐδέτερον οἷόν τε ὑπαρ- 

- ϱ/ μ. ’ νι) . .] . . - 

χειν τοῖς οὕτω. πολιτευοµενοις. Αλλὰ μὴν καὶ περὶ τοῦ 
ό ᾿ ᾿ 4 - - ᾽ 

µεταφέρειν τὰ γινόμενα τέκνα, τα µεν ἐκ τῶν γεωργών καὶ 

4 ἀμφοτέρους Ῥεκ]κοτ. 

6 φιλίαν] ΄αβοοίίοπ, ποῦ «{τεπά- 
βΗ1Ρ,᾽ οαπ]ζας,᾽ ποῦ  απη]οϊία,) 

ὃ καὶ δοκεῖ] «νο 18 ῬοῦἩ ρεποτα]]γ 

.λοιρ]ιή {ο Ῥο.” 
ἅ 

! 

ἐρωτικοῖέ λόγοι] Ἔϊπε γπιροβύιωπο 
οἳ Ῥίαΐο, το, 2, απά {ο]]. 

ἀμφοτέρους] 1 Ῥτείος Ἰοανῖπρ {λῖς 
οαῦ, απἀά τοπάϊῖηπσ ἐκ δύο ὄντων ἕνα. 

᾿.Τηο ἀμφοτέρους ΒΘ6ΙΗΒ {ο Ἠανο οτορί ἵπ 
-.{τοτη {ο ποχὺ Ἠπο, ὥστε δυ ὄντας ἕνα 

γεγονέναι ἵδ ο Ίαησιασο οἱ Ῥ]αΐο, 
Αγπιρ. 102. Ὀ. Τ19 αὐέοπαρέ αἲ οχκοθς- 
Αἶνο {πεπάςΠ{ρ ἵ5 ἀθείγασίίνο, 
:δ οὕτω συμβαίνει ἥκιστα ἀναγκαῖον 

ὃν διαφροντίζειω τὴν οἰκειότητα τὴν πρὸς 

ἀλλήλους τὴν ἀπὸ τῶν ὀνομάτων τούτων] 

6390 0Π9 τεκι] 15, ἴλαί 1656 λατ ἴπ ΑΠΥ 
ο 0986 ηθεά πο {ακκθ ΙΠίο αοοοιηῦ ἵηπ ἃ 

οοπβϊθαὔ]οη οοηβίγασθεά οἩ {Ἴλεβο Ργίη- 

οἴρ]ες {ιο ΙπΙπιαογ οἱ ΚΙπάπθββ υγμ]ο]ι 
ἴπθβο ηαΙηΘΒΘ ΠΠΡΙΥ.᾽ ΒΥ ΠΒ τεπάοι- 
Ἰησ οἰκειότητα 18 πιαᾶθ {Πο ἀῑτοοῦ οἳ- 

1θοῦ οἱ διαφροντίζειω, Ἰπ {ο Α6ΠΒΘ ος 

ἑαὐθεπάῖηρ {ο. 

ἢ πατέρα ὧς οἷῶν ἢ υἱὸν ὡς πατρός, ἢ 
ὧς ἀδελφοὺς ἀλλήλων] ΤἩῆο οοηβίγιο- 
ἄοη 15 Ἠατά. ἘΤ]ο αἰπρ]θβύ γαΥ ἵς {ο 
τερθαῦ διαφροντίζειν, απά οοηβίαο 16, 

αἴίμπεντ Παί α {αΐπετ αοι]ά ο.τθ {οΣ 
ΑΏΥ 38 Ἠϊβ ΒΟΠΒ, ΟΓ ἃ ΒΟἨΠ 0316 {ΟΥ ΑΠΥ 

οἩπθ 48 Ἠ]β {αΐμετ, ογ Ῥτοίβμετβ ο.Γ9 {ου 

εαοἩ οἶλμετ 48 Ῥτοί]μθιβ.᾽ 

ϱ τὸ ἀγαπητόν] ΄παίατα] αΠοοῦιοη.᾽ 
Βίαῦν {ἐγαπβ]αζθς 16, “«ἆαβ πας Μήλο 
6Γψοίροπθ, Ίἴ]λαῦ νΠΙοη νο Ἠανο αο- 

ααἶτες νηζ] οβοτί, απἆ νγη]ο]ι ντο γα]ιο 
«οοοτάἴπα]γ ;”. Ῥαό ὑπ] ἆοθβ ποῦ βΘ6ΙΩ 
τοφυῖτος ΡΥ {ιο Ῥαββαρο, 



Ῥ]α{ος 
Ἠεραβρ]ο, 

9 

ιν] 

1264 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΒ, σ6 ΓΤΙΡ. 

5 4 « , 9. δ’ ΄ / ΄ ο ἅ 
τεχνιτων εις τους φύλακας, τα εκ τουτων εις εκεινους. 

4 ” / / 5 ὅ 4 [ή 

πολλὴν ἔχει ταραχήν, τινα ἔσται τροπον" καὶ γινώσκειν 
9 » 4 / ο / . Αι 4έ- 
αναγκαιον τους διδόντας και μεταφέροντας τισι τινας 

19 ῥιδόασιν. 
’ ” 

ἔτι δὲ καὶ τὰ πάλαι λεχθέντα μᾶλλον ἐπὶ τού- 
5 - / ω ο / ” / 3 

των ἀναγκαῖον συµβαίνειν, οἷον αἰκίας ἔρωτας φόνους" οὐ 

γὰρ ἔτι προσαγορεύουσιν ἀδελφοὺς καὶ τέκνα καὶ πατέρας 

καὶ μητέρας τοὺς φύλακας οἵ τε εἰς τοὺς ἄλλους πολίτας 

δοθέντες καὶ πᾶλιν οἱ παρὰ τοῖς φύλαξιν” τοὺς ἄλλους 

πολίτας, ὥστ᾽ εὐλαβεῖσθαι τῶν τοιούτων τι.πράττειν διὰ 

τὴν συγγένειαν. Περὶ μὲν οὖν τῆς περὶ τὰ τέκνα καὶ τὰς 
γυναῖκας Κοινωνίας διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. 

Ἐχόμενον δὲ τούτων ἐστὶν ἐπισκέψασθαι περὶ τῆς 

κτήσεως, τίνα τρόπον 9εῖ κατασκευάζεσθαι τοῖς µέλλουσι 

πολιτεύεσθαι τὴν ἀρίστην πολιτείαν, πότερον κοινὴν ἡ μὴ 

κοινὴν εἶναι τὴν κτῆσιν. τοῦτο ὃ ἄν τις καὶ χωρὶς σκέ- 

Ψαιτο ἀπὸ τῶν περὶ τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας νενοµοθε- 
5 ’ η 4 4 3 ο / ο] 9 « 

τήηµένων, λέγω δὲ τὰ περι την κτησιν, ποτερον, καν Π εκεινα 
ἁ ο ’ ευ, - ’ [ ᾿ 

χωρὶς καθ ον νυν τροπον έχει πασι, τας τε κτήσεις κοινας 

Φ / ᾿ 4 / Ὡ « Δ / ὸ / 
ειναι βέλτιον και τας χρήσεις, οιον τα Μεν γηπε α χωρις 

4 4 νε. 9 4 Ν / 3 , .9 
τους δὲ καρπου» εις Το κοινον φέροντας ἀναλισκειν (ὅπερ 

εν -. 9 Α. ο] 9 ’ 4 4 - 4 4. 
ἔνια ποιει των ἐθνῶν), { τουναντιον την Μεν γην κοινΆν εἶναι 

4 . - 4 4 4 α 9 3 
και γεωργειν κοιν; τους δὲ καρπους διαιρεῖσθαι προς τας 

ἃ εἰς Ῥεκ]κογτ. 

1ο οἱ παρὰ τοῖς φύλαξω τοὺς ἄλλους 

πολίτας] ο 1 του 16, Ιθανίηρ οιέ 616 

Ῥταροβίδίοη εἶς. οἱ παρὰ τοῖς φύλαξω 8 

εφ ιἱνα]εηό ῦο οἱ εἰς τοὺς φύλακας δοθέν- 

τες, απᾶ ἴλμα οοπβίγαοῦῖοη ἴἨθη 1 οὗ 

προσαγορεύουσιω τοὺς ἄλλους πολίτας 

ἀδελφοὺς καὶ τέκνα, κ.τ.λ. 

ὥστ' εὐλαβεῖσθαι] ΄Βο α8 {ο Ὦθ οἩἨ 
ὑμεῖτ σιατά οη αοοοαπό οἱ {λεῖγ τε]α- 

ΠοηπβΗΙρ αραἶηδίύ ἀοΐης απγλ]πσ οἱ πα 

ΚΙπά.᾽ ιά ἴΠεγ βο αἀάτεβε ἔποτα 16 
ψγου]ά ]εαά ῦο ομα{1οη. 

Ὑὲ τ΄ 9ο ἔαχ {ΟΥ πο οοπηπηπΙϐγ οἱ 
Ψνθβ απᾶ οἩι]άτεη. Τ1ο πεχί Ῥροῖϊηόῦ 

{ογ οοπβιἀοταδίοη Ίηπ Ῥ]αΐο αγβίετη 18 

Ἠ1 νίου ο{ Ρτορετῦγ, απά ἴπο αεββίοἩ 
18: οαρΏί ἴπετο {ο Ῥο Ῥηϊναΐο Ρτορετίγ 

ΟΥ ποῦ ἕ 

α καὶ χωρὶς σκέψαιτο ἀπό, κ.τ.λ.] 
«Τπις πη]σΒ{ Ὦε ἐτεαίεά οἱ αάθε βεραταίθ 

απά αρατί {γοπη {πο τεσι]αζίοης,᾽ ὧο. 

ἐκενα] Αβο. τὰ περὶ τὰ τέκνα. 

γήπεδα] ΤΠο αοἴπα] ρ]οῦς ο ρτοαπᾶ, 
ἴμο Ἰαπά4. ΤἨητοοῬ ἔοτπας οἳ οοπιπηιπΙῦγ 
οἱ Ῥτορετίγ ρἴνεη. 1 1ο Ἰαπά βερα- 
ταΐθ, πο Ῥτοάαος {Ώτονπη Ιπίο α ΟΟ0Πῃ- 

ΊΊΟΠ Βοοκ. 2 Τῃε ]αμά οοπΙπΙΟη απά 
υνοτ]κοά 1η ΟΟΠΙΙΠΟΗ, {ο Ῥτοάπισο ᾱἷ- 

νιάαᾶ {ο τηθεῦ πο γυαπίς οἱ {λε οΙΙΖεΏΑ. 

8 Ῥοΐμ Ἰαπά απᾶ Ῥτοάισο ἵη ΟΟΤΩΤΠΟΠ. 

μι ναι 



ΤΙ. δ.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Β. ὅ7 

ἰδίας χρήσεις (λέγονται δέ τινες καὶ τοῦτον τὸν τρόπον Εονοῖς 
6 . 

κοινωνεῖν τῶν βαρβάρων), ἢ καὶ τὰ γήπεδα καὶ τοὺς καρποὺς 
) 4 - )) 

κοινού. ἑτέρων μὲν οὖν ὄντων τῶν γεωργούντων ἄλλος ἂν 8 

΄εἴη τρόπος καὶ ῥᾷων, αὐτῶν ὃ αὑτοῖς διαπονούντων τὰ περὶ 
. υ] 4 - 

τᾶς κτήσεις πλείους ἂν παρέχοι δυσκολίας καὶ γὰρ ἐν ταῖς 

ἀπολαύσεσι καὶ ἐν τοῖς ἔργοις μὴ γινοµένων ἴσων ἀναγκαῖον 
9 [ [ 4 4 9 ’ μα η. 4 

ἐγκλήματα «γίνεσθαι προς τους ἀπολαυοντας μεν" ολίγα δε 
” - / ’ 4 

πονοῦντας, τοῖς ἐλάττω μὲν λαμβάνουσι πλείω δὲ πονοῦσιν. 

ὅλως δὲ τὸ συ(ην καὶ κοινωνεῖν τῶν ἀνθρωπικῶν πάντων 4 
’ .] ’ . ’ ὸ - ὃ ε - 

χαλεπὀν, καὶ μάλιστα τῶν τοιούτων. Οὀηλοῦσι αἱ των 
’ / 4 . ε . / συναποδήµων κοινωνίαι' σχεδὸν γαρ οἱ πλεῖστοι διαφερό- 

- 4 - 

µενοι ἐκ τῶν ἐν ποσὶ καὶ ἐκ μικρῶν προσκρούοντες ἀλλήλοις. 
. - ’ Ὀ 

ἔτι δὲ τῶν θεραπόντων τούτοις μάλιστα προσκρούοµεν, οἷς 
- ια) 4 

πλεῖστα προσχρώµεθα πρὸς τὰς διακονίας τὰς ἐγκυκλίους. 
) φ α .] 

ῦὸ μὲν οὖν" κοινὰς εἶναι τὰς κτήσεις ταύτας τε καὶ ἄλλας 5 
4 ον 

τοιαύτας ἔχει δυσχερείας, ὃν δὲ νῦν τρόπον ἔχει καὶ ἐπικοσ- 
αν λ , , » 9 Αν , 

μηθὲν ἤθεσι καὶ τάξει νόμων ὀρθῶν, οὐ μικρὸν ἂν διενέγκαι" 

ἕξει γὰρ τὸ ἐξ ἀμφοτέρων ἀγαθόν. λέγω δὲ τὸ ἐξ άμφο- 
- ᾽ . 4 - 

τέρων τὸ ἐκ τοῦ κοινὰς εἶναι τὰς κτήσεις καὶ τὸ ἐκ τοῦ ἰδίας. 
ὃ αν ρ Ῥ 4 ω ’ 4/ ὃ' Γ δί ε λ 4 
εἲ γαρ πως µεν εἶναι κοινᾶς, ὅλως ὃ ἰδίαφ αἱ μὲν γὰρ 6 

Ν 

ἐπιμέλειαι διηρηµέναι τὰ ἐγκλήματα πρὸς ἀλλήλους οὐ 
’ - . ’ ε λ ”/ ενῄβΑ 

ποιήσουσιν, μᾶλλον ὃ ἐπιδώσουσιν ὡς πρὸς ἴδιον ἑκάστου 
’ 9 4 . 5 η ἃ - ν. 

προσεδρεύοντος" δι ἀρετην ὁ) ἔσται προς τὸ χρΊσθαι κατα 

α ᾖ λαμβανοντας πολλά Ῥεκ]κεν, υ πῶς Ῥεκ]ον, " 

3 ἑτέρων] ποῦ πολιτῶν,  ἀῑδίίποί 
Ῥοάγ ο{ ου]θϊνα{ους, 

ἄλλος ἄν, κ.τ.λ.] «Τί πιοπ]ά Ῥο ἃ 
ἀιῆετεπῦ ο356 απά «οαβίο; {ο ἆἀεαὶ 
νηζῃ 
ἢ λαμβάνοντας] Ἰ οτηῖς ἐπί 48 απ 

ἩΠΠΕΟΘΒΡΑΤΥ αἀάΠάοη βιισροεβίοᾶ Ὦ} {ια 

ἐλάττω λαμβάνουσι Ἱπηπιθά]αθα]γ {ο]- 
Ἰοπήηρ., 
4 σχεδὸν γάρ, κ.τ.λ.] Τηο βεπίεποθ 

15 ποῦ οοπιρ]είο. ΤΠ ἴ]ο ρ]ασο οἱ ἴμθ 
Ῥατίιοϊριο προσκρούοντες Αλοι]ά ρἰαπά 
Όῃθ νετΏ προσκρούουσω. “Τ1εγ οἸαβδ].) 
5 ἤθεσι] “16 πιῳατβ,”. Πα Ἰαγα 

ἵη Ἐπρ]αὮ πο οηθ ποτά βι/Ποϊεπ{]γ 
οοπηρτεΠεηβῖνο---' ορίηῖοη απᾶ {πο Ἡα- 
Ῥ]{8 ος ἴ]ια ῬοοΡ]ο,᾽ 

οὐ μικρὸν ἂν διενέγκαι] “ ψιοπ]ά ἵπ πο 
βΠσ]Ώί ἆεσρτος Ὦο βαβετῖογ.᾽ 

5 πως] Τη Ἱπάεβηϊέθ {οσα 18 ἐ1θ 
οπθ Ίθγο τοηιἱτθά ὮΥ ἔ]ο β6ηβο, 

6 διπρηµέαι, κ.τ.λ.] “ΒΥ Ρεῖπσ 

κερῦ ἀῑεῑποῦ ν]] ποῦ σ]νο τῖβο ἴο οοΠῃ- 
Ῥ]αϊπίς, απά ἴΠογ νη]] Ὦο ρατβαθά νησι 
Ίατσετ τεβα]{β α5 ιο] τπαη οοποβη{γαἴθΒ 

Ἠ]5 αὐθεπίίοἨ οἳ. συλαῦ 19 Ἠ]β ονγη,᾽ απά 

Βο {θες {πο αὐπια]αβ οἱ Ῥτορετίγ. 



ὄ8 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 8, ο” 
|) 4 ’ ια) .] / ” 4 4 - . ’ 

Ἐ]αίος τὴν παροιµιαν κοινα τα φίλων. ἔστι δὲ καὶ νῦν τὸν τροπον 
Ἠεραβρ]ο, δν Φμακᾷ , μὴ ν η : ο. 
-----------τουτον εν ενιαις πόὀλεσιν ουτως υπογεγραµµενον ως ουκ ον 

α) ’ 9 / 5 - - ’ .] . 

ἀδύνατον, καὶ μάλιστα ἐν ταῖο, καλῶς οἰκουμέναις τα µεν 
3” Δ λ. , » κ: 4-4 4 - / 
εστι τα ὁε Ύενοιτ αγ. τιοιαν γαρ έκαστος την κτῃησιν εχων -Ἱ 

8 4 - - / - 4 Α -- 

τα µεν χρήσιμα ποιεῖ τοῖς φίλοις, τοῖς δέ χρῆται κοινοῖς, 
- 8 ’ - αν - 

οἷον καὶ ἐν Λλακεδαίµονι τοῖς τε δούλοις χρῶνται τοῖς ἀλλή- 
ς ο) - 93/ 5 ο/ 4 / .λ αν 

λων ὡς εἰπεῖν ἰδίοιο, ἔτι ὃ' ἵπποις καὶ κυσίν, κἀν δεηθῶσιν 

οο 
5 / 5 - 9 - Δ 4 ’ Δ / 

ἐφοδίων εν τοῖς ἀαγροῖς κατα την χώραν. Φανερον τοίνυν 
9 Ὁ 8 ο4/ . , να ὢΆ , - 
ὅτι βέλτιον εἶναι μὲν ἰδίας τὰς κτήσεις, τῇ δὲ χρήσει ποιεῖν 

, ϱ/ ” ” ” 

κοινά. ὅπως δὲ γίνωνται τοιοῦτοι, τοῦ νοµοθέτου τοῦτ) 
5 :ὸ / 9 / δὲ Δ 4 ὸ 4 5 / α/ 

ἔργον ἴὁιόν ἐστιν. ἔτι ὁε καὶ προς ἠὸδονην ἀμύθητον ὅσον 
/ .) / 5 / 4 3 9 ’ ᾽ ια 

διαφέρει το νοµίζειν ἴδιόν τι' μὴ γαρ οὐ µάτην την προς 

1260 Ὦ αὑτὸν αὐτὸς ἔχει φιλίαν ἕκαστος, ἀλλ’ ἔστι τοῦτο φυσικόν. 
α . - 

ϱ τὸ οὲ φίλαυτον εἶναι ψέγεται δικαίως" οὐκ ἔστι δὲ τοῦτο τὸ 
- 4 ω) - - 

φιλεῖν ἑαυτόν, ἀλλὰ τὸ μᾶλλον ἡ δεῖ φιλεῖν, καθάπερ καὶ 
4 [ ᾿ Ν α ᾳα / ε 9 -- σσ 

τον Φφιλοχρήματον, επεὶ φιλοῦσί γε πάντες ὢς εἰπεῖν ἕκα- 
- ’ . Ν 4 . Ν ’ .] 

στον τῶν τοιούτων. ἄλλα μὴν καὶ το χαρίσασθαι καὶ βοη- 
θη [ή -ἡ ’ “λ « / .) ας ’ - 

σαι Φιλοις ἢ Κένοις ἢ εταἰροις Πδιστον' Ὁ «Ὑγίνεται τῆς 
, 99/ ε, -. 4 9 / α , 

1ο κτήσεως ἰδίας οὔσης. ταῦτά τε δὴ οὐ συμβαίνει τοῖς λίαν 

ἐν ποιοῦσι τὴν πόλιν, καὶ πρὸς τούτοις ἀναιροῦσιν ἔργα 

9υοῖν ἀρεταῖν φανερῶς, σωφροσύνης μὲν τὸ περὶ τὰς γυναῖ- 
” Ν Ν 9 ’ πα 5 ’ . « 

κας (ἔργον γαρ καλον ἀλλοτρίας οὔσης απέχεσθαι διὰ σω- 
ἳ α όν λ 

φροσύνην). ἐλευθεριότητος δὲ τὸ περὶ τὰς κτήσεις οὔτε 

κονὰ τὰ φίλων] Οοππρατο ἴπο απο- | {οτπι ο ἴἶιο αχρΓθβΒΙοΏ οοππρατο Εν, 
ἰαίίοτ οἱ {Πε Β4ΊΠΘ ῬΤΟΥΕΤΡ ἵη {1ο 1ε- | Χ. Ἱ. 3. Ῥ. ΙΙ72, 33, µή ποτε δὲ οὐ 

φιθίΐςο, Ν. 449. ο. καλῶς, Απᾶ βο αραῖῃ, ΕΙ. Χ. Ἡ. 4. 

ὑπογεγραμμένον] “εἰκείοπεά οπῦ » | Ῥ. 1Ι73,22. Έοτ πε βαραίαπος, οοπΙΡ. 

ὑπογραφή, απ οπζπο, α Πταῦ βαίοἩ. ΣΠ, Τς. ἵν. 1. Ῥ. 1166, 1, τὰ φιλικὰ 

χρήσιμα ποιεῖ] “Ῥ]ασςς αὖ ἴ]ο βετ- | τὰ πρὸς τοὺς φίλους... ἔοικεν ἐκ τῶν 

ν]ορ οἳ Π9 {γιεπάς.) πρὸς ἑαυτὸν ἐληλυθέναι. Τπο εἰετιθηῦ 

8 Της 16 ἐπο εχαοῦ οοπο]αβίοη οἱ | οἳ βε]{, οἳ ἐἶνο ρεγβοπα], 16 15 ἱππροβεῖρ]θ 
Ατιι ΧΧΧΥΙΙΙ. ΟΌοπιρατο Ἴλ]δου, | {ο εταᾶϊοαίθ, Τὲ 15 α ναῖη οπάθανοισ 

Βαπηρίοι 1εά. 1851, 1μεοῦ. ΥΠ. Ρ. 231. | ἵο βθε {ο ἆο Βο. Το οοπίτοὶ απά 

τοιοῦτοι] “Ίπθη οπραΡ]θ οἳ ἐ]ῖς βἰαΐο, | ριαϊάο απά ςαρογάϊπαίο βε]{]οτο {ο Ῥο- 
οοπηρεύεη6 βο {ο ἆθα] η] {ιαῖτ Ῥτο- | πθνο]θπορ, ἴθ Ῥ6γβοπα] {ο {με τε]αίῖνο, 

Ῥετίγ.᾽ Όλο Ἱπάϊνιάια] ο {1ο βοοϊείγ---εμ]ς 18 
καὶ πρὸς ἡδονήν] «6γαη {ο ἴλο Ῥ]θα- | πο τις οῬ]θοῦ. 

βατο οἱ {πο (μήτρ.᾽ φίλαυτον] Τηϊς ααρ]εοῦ 15 ἰτονοά 
μὴ γὰρ οὐ µάτην, κ.τ.λ.] Έοτ ἴπο | Ελ, τς. νἩ, Ἑαθ]ετ Φ6ΥΊπΟΠΕ, ΧΙΙ. 

ο 

Φ να ες πα 



1. δ.Ἴ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Β. σθ 

ια 5 ’ - 

γὰρ ἔσται Φανερος ἐλευθέριος ὧν, οὔτε πράξει πρᾶξιν έλευ- 
Ν - - ’ Δ - 

θέριον οὐδεμίαν' ἐν γὰρ τῇ χρήσει τῶν κτημάτων τὸ τῆς 

ἐλευθεριότητος ἔργον ἐστιν. 
. / 1 ) ε ’ [ή 4 ’ 

Ἠιὐπρόσωπος μὲν οὖν ἡ τοιαύτη νοµοθεσία καὶ φιλάν- 

θρωπος ἂν εἶναι δόξειεν' ὁ γὰρ ἀκροώμενος ἄσμενος ἀποδέ- 
/ ή ’ Δ 8 [ων Δ 

χεται, νοµίζων ἔσεσθαι φιλίαν τινᾶ θαυμαστήν πᾶσι προς 
ϱ/ ων [ωἳ - 

ἅπαντας, ἄλλως τε καὶ ὅταν κατηγορῇ τις τῶν νῦν ὑπαρχ- 
- - 3 

όντων ἐν ταῖς πολιτείαις κακῶν ὡς γινοµένων διὰ τὸ μὴ κοι- 
4 Δ ’ 

νὴν εἶναι τὴν οὐσίαν, λέγω δὲ δίκας τε προς ἀλλήλους περὶ 
/ 4 α- / . ’ 

συμβολαίων καὶ ψευδομαρτυριῶν κρισεις καὶ πλουσίων κολα- 
’ Φ 994 , λ ν Ἓθεεαμ / 9 λ λ ’ 

κείαο. ὧν οὐδὲν γίνεται διὰ τὴν ἀκοινωνησίαν ἀλλὰ διὰ τὴν 
9 -- γ ” 

µοχθηρίαν, ἐπεὶ καὶ τοὺς κοινὰ κεκτηµένους καὶ κοινωνοῦντας 
-. .. ’ ο- ϱ, «Ἀ 4 ' χ . 

πολλῴ διαφεροµένους μᾶλλον ὁρῶμεν ἡ τους χωρις τας ου- 
3 -- 4 - - 

σίας ἔχοντας' ἀλλὰ θεωροῦμεν ὀλίγους τοὺς ἐκ τῶν κοινωνιῶν 
’ Δ . ’ 4 ’ 

διαφερομένους πρὸς πολλοὺς συμβαλλοντες τοὺς κεκτηµένους 
δί Ν [ ά δὲ δί 4 ’ / ς 

ἰθίᾳ τᾶς κτήσεις. ἔτι 9ὲ ὀίκαιον μή μὀνον λέγειν ὅσων στε- 

ῥήσονται κακῶν κοινωνήσαντεο, ἀλλὰ καὶ ὅσων ἀγαθῶν. 
/ η] / »λο/ ς / » 4 ο Φαίνεται ὃ εἶναι πάµπαν ἀθύνατος ὁ βίος. αἴτιον δὲ τώ 

Ῥωκράτει τῆς παρακρούσεως χρὴ νοµίζειν τὴν ὑπόθεσιν οὐκ 
5 λ , ὃ οκ 4 Φ ϱ , ι Δ ./ « 

οὖσαν ὀρθήν. οεῖ μεν γαρ εἶναί πως μίαν καὶ τὴν οἰκίαν καὶ 
: ο) / 3 .) . [ή κ 4 8 « . ” 

την πὀλιν, αλλ οὐ παντως. ἐστι µεν γαρ ως οὐκ ἔσται 
.. λ ά ὃ 6 εν ό ’ , 3 ὸ 5 - 4 

προϊούσα πὀλις, ἐστι ὃ ως ἔσται μὲν, ἐγγυς ὁ οὖσα τοῦ μὴ 
4. ο / ὃν. Εν Ἀ ο, λ 

πόλις εἶναι ἔσται χείρων πὀλις, ὠσπερ κἂν εἴ τις τὴν συµ- 
/ / ε / ο λ « ν / / 

φωνίαν ποιῆσειεν ὁμοφωνίαν ἢ τον ῥυθμον βάσιν μίαν. 
» λ ν . ” ο/ » ’ ΕΟΝ) 
ἀλλὰ δεῖ πλῆθος ὄν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, διὰ τὴν παι- 

δείαν κοινὴν καὶ μίαν ποιεῖν' καὶ τόν γε μέλλοντα παιδείαν 
εφ ’ . [ή ὸ 8 ’ εν ά α / 

εἰσαγειν, καὶ νοµίζοντα ια ταύτης ἔσεσθαι τῆν πόλιν 
/ 3 ω ’ εἰ - 4 

σπουδαίαν, ἄτοπον τοῖς τοιούτοις οἴεσθαι διορθοῦν, ἀλλὰ 

12 ὧν] ΄Απά γεῖ ο {]ιθβο.᾽ 
| ἀκοινωνησίαν] Βἴτηρ]γ περα{Ίνε, ΄οη 
-;Αοοοππέ οἳ {λεγ Ῥοΐηποσ πο βοἩ οΟΠΙ- 

πηιηϊογ νγηείλετ οἱ πήνθς οΥ Ῥτορετίγ.᾽ 
ἀλλὰ θεωροῦμεν, κ.τ.λ.] “Ῥαὸ πο 

"Ῥανο Ῥαό {6 Ἰηβίαποθϐ οἱ πηθη ὙἩο 
Ῥανο {ἐπὶ οοπητηιπΙϐγ {ο οοπηρασο γη σ]ι 
ΙΠΑΠΥ πιο Ἠο]ά Οιεῖ ροοάβ ἀ8 Ρτί- 
ναΐθ Ῥτορετίγ.᾽ 

τοὺς ἐκ τῶν κοινωνιῶν] ΄ Ἔμοβο ππάἆοτ 
ἴλο οοπάΙοης οἳ βοῖι οοτητηιπΙϐγ.᾽ 

13 αἴτιον δέ, κ.τ.λ.] “Ἔηο οπβε οΕ 

Βοοταζθρ {α1]ατο πηαβέ Ῥο οοηβιἀργοά {ο 
Ἡθ ἵη {πο Ἰάθα ὙνἨΙοἩ γα 6 ρτουπά- 
νγοτ]ς πο Ῥεΐησ τ]ρ]ζ.᾽ 
1 πλῆθος ὄν] πάει {ιο οοπά]- 

Ώοη οἳ παπηΡρεχ, 08, ΤΙ. 2. 

Ῥ]αίο]ς 
Ῥεραρ]ςο, 

κ 2 



ου ΠΟΔΙΤΙΚΩΝ ΕΒ. ΓΙΗ. 

᾿ . - ε) 4 Α” [ή 4 ο ’ ο/ Δ ᾱ μὴ τοῖς ἔθεσι καὶ τῇ φιλοσοφίᾳ καὶ τοῖς νόµοις, ὥσπερ τα 
᾽ λ / 9 Δ ὃ / λ κ / - , 

περι τας κτήσεις εν ακεὀοαιµκογνι και ΡΗΤΗ τοις συσσιτιοις 

Π] - . ια - 3 . - ς, 

1264 16 ὁ νομοθέτης ἐκοίνωσεν. δεῖ δὲ μηδὲ τοῦτο αὐτὸ ἀγνοεῖν, ὅτι 
4 ’ αν Φν / . - - ” 

χρὴ προσέχειν τῷ πολλῳ χρὀνῳ καὶ τοῖς πολλοῖς ἔτεσιν, εν 
- - .] 4 

οἷς οὐκ ἂν ἔλαθεν εἰ ταντα καλῶς εἶχεν' πάντα γαρ σχεδὸν 

ο ’ . Ν . 4 3 - - ὸ 9 - 

εὕρηται μέν, αλλα ταᾶ µεν οὐ συνηκται, τοῖς ὃ ου χρωνται 
’ Ἀ - 

17 γινώσκοντες. μάλιστα ὃ ἂν γένοιτο φανερόν, εἴ τις τοῖς 
Ν / / / 2 

ἔργοις ἴδοι την πτοιαυτήν πολιτείαν κατασκευαζοµένην' ου 

γὰρ δυνήσεται μὴ μµερίζων αὐτὰ καὶ χωρίζων ποιῆσαι τὴν 
’ 4 4 . / 4 4 9 ’ 4 / 

πολιν, τα µεν εἰς συσσιτια, τα δὲ εἰς φρατρίας και φυλας. 

ὥστε οὐδὲν ἄλλο “μας: νενομοθετηµένον πλὴν μὴ 

ο τοὺς ών ὅπερ καὶ νὺν Λακεδαιμόνιοι ποιεῖν 

ιδ κ μν Οὐὖ μὴν ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁ πρόπον τῆς ὅλης πολι- 

τείας τις ἔσται τοῖς κοινωνοῦσιν, οὔτ᾽ εἴρηκεν ὁ Σωκράτης 

οὔτε ῥᾷδιον εἰπεῖν. καίτοι σχεδὸν τό γε πλῆθος τῆς πόλεως 
τὸ τῶν ἄλλων πολιτῶν γίνεται πλῆθος, περὶ ὧν οὐδὲν διώ- 

« - . λ Ὀ ο η 
ρισται πότερον και τοις γεωργοις κοινας εἶναι 9εῖ τας κτή- 

.λ 4 θ) ος ή ει θὲ 4 - . δ 
σεις { και κα εκαστον ιοιας, ετι οε και γνναικας και παιοας 

τῇ φιλοσοφίᾳ] αβοᾷ ἵῃ α νοτγ σεηοτα] 

Β6Π66, “Ιπθε]θοίαα] οι]ναὔιοη.᾽. φιλο- 

σοφοῦμεν ἄνευ µαλακίας. Τηπο, ΤΙ. 49. 

16 πάντα γὰρ σχεδὸν εὕρηται µέν, 

κ.τ.λ.] Έοτ πς ΠΙΑΥ Β4Υ ΡΕΠΕΤΑΙΙΥ 
ἴλαί αἲ] ιο τοφαβ]θθς {οΥ ἔταθο Ῥομάσα] 
οοπο]αβίοηβΏανεῬεεη ἀϊβοονεταά ὮΥ 118 
πως, Ῥιι6 ἵη ΒΟΠΊΘ 63868 {16Υ Ἠανο ποῦ 
Ῥοεεῦ Ῥτοισ]ί {οσεί]μετ, απᾶ 5ο ἴμο Γαὶσ 

ΙΠ{6ΤΕΠΟΘΒ Ἠανε ποῦ Ῥθεπ. ἆγανγη ΕΓΟΤΠΩ 
έἨαπα. Τη {]θβο 3868 ἴλμοτο 18 ο Ὑγαπῦ 
οἱ Κπον]εάσε οἩ {πο εαρ]εσῦ, ἵπ οἴλετ 
63868 {Πο Κπον]εάρο 5 πού παπ ης, 

Ῥαῦ 199 αρβήολίοη. Τηο ποτ] οχ- 
Ῥοτίεπορ νγας 1Π Ἠ]β ν]ουν βαβ]οϊεπί ; 1Π 
Ῥομίίσα] Βοϊεπορ α ΒΥΠΙΊΘΒΙΒ γναβ ἴπο 
ὠήπσ πορεάεά. Τὸ γγαβ ΘατΙγ {ο αττῖνο 
αἲ 018 οοηγ]Ιοῖοη. 1 

17 μάλιστα δ᾽, κ.τ.λ. ] Τηϊ8 οαττῖες 
τπ5 Ῥαοῖ]ς {ο ἴμοθ πάµπαν ἀδύνατος ὁ 

βίος, 813. Ἐτασβοα]]γ (τοῖς ἔργοι) 1ν 
νγου]ά Ὦο {οιπά βο. Έοττῃ α βἰαΐθ, απά 

ἀϊνϊθῖοηθ απά βεραταδίοηβ νη]] Ῥο {οαπά 

αὈβο]αθε]γ ΙπάΙβρεπβαβ]θ; 8ο {]ιαῦ ἴμο 
απΙῦγ γοι αἴπι αὖ νη]] ἀἴβαρρεατ 1π {πο 

Ῥσοςθββ, 
18 Ἠιίμογίο ἴπο νο] οἱ Ἠϊς τθ- 

ΤΠΩΥἷςΑ Ἠανο Ῥθεηπ οοποεγπθά η] ἴθ 
ρογεγηῖηρ Ῥοάγ ; Ῥταῦ {αγ Ὦγ {πο Υετγ 
{εττη ατθ Ῥαῦ α Ῥατῦ ο{ α ὙγμοΙθ,. ιαῦ 

18 {ο Ῥο ἴ]ο Αγβύεπι οἱ ]λαῦ νγ]ο]θ--- 
ψ]αῦ {πο τε]αθίοηπβ οἱ 195 ρατοςῖ Όπ 
{μῖβ Βοοταῦθς 15 β]οπο. Ὑεῦ Ἱ6 ἵ 
αἀθββ]οη νγμ]οὮ οοποθτης {16 18ΒΒ, 

πο πια]οτίϐγ οἱ ἴμο Ῥορα]αβίοἨ, απά 
οαπποῦ νγε]] Ῥο βεί αθῖἀο. Τηετο ϱΠοι]ά 
Ῥο α ἀεβπῖίθ αΑΠΒΥΥΕΓ σῖνεη ἵο ἴπνο 

ααθβίοπε: Τη π]λαῦ τε]αῦίοη 18 18 
πη9β8 ο{ {ο ϱονοτηθάἆ {ο βἴαπά {ο 168 

6ονυειποτς ἳ απᾶ, 2Π41Υ, η μῖη 198ε]Γ 
οη νλαῦ ῬηϊποῖρΙθς 15 16 {ο αοῦ απά Ῥο 
τοσυ]αζεά ἆ 

τῆς ὅλης πολιτείας] οἳ ἴ]ο Ὑ]ο]θ 

{οτπιεά ὮΥ {ο φύλακες απά {ιο ϱο- 

γεγηεά. 

ο μα 
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Ῥ]αίος8 ἰδίους ἡ κοινούς. εἰ μὲν γὰρ τὸν αὐτὸν τρόπον κοινὰ πάντα 

Ἶ ν κ ία ρ .. Ἱερυρ]ο, 
, , ὃ , Φ . - , ο 

παντων, τί ὀιοισουσιν οὗτοι ἐκεινων των φυλάκων; {/ τι 
ῥν - η ’ πΠ 9 ῃ ο ς. ’ θό 19 

πλεῖον τοις υποµενουσι την αρχην αυτων. { τι µαυογτες 

” .ἳ - [ο 

ὑπομενοῦσι τὴν ἀρχήν, ἐὰν µή τι σοφίζωνται τοιοῦτον οἷον 
ο ας 3 - . ων 3 4 - 3 ’ ’ 

Ἰρῆτες; ἐκεῖνοι γὰρ τἆλλα ταὐτὰ τοῖς δούλοις ἐφέντες µό- 
. ’ ο] η 

νον ἀπειρήκασι τὰ γυμνάσια καὶ τὴν τῶν ὅπλων κτῇῆσιν. εἰ 
δέ θ ῤ 5 - 5 / ἃ Με) ’ 3” 
6, καθαπερ ἐν ταῖς ἄλλαις πολεσι, καὶ παρ ἐκείνοις ἐσται 
Ν - Α λ 

τὰ τοιαῦτα, τίς ὁ τρόπος ἔσται τῆς κοινωνίας; ἐν μιᾷ γὰρ 
- ο] 

πόλει δύο πόλεις ἀναγκαῖον εἶναι, καὶ ταύτας ὑπεναντίας 
πι 4 4 [ω] 

ἀλλήλαις. ποιεῖ γὰρ τοὺς μὲν φύλακας οἷον φρουρούς, τοὺς 
η ) . ια) 4 3” 

δὲ γεωργοὺς καὶ τοὺς τεχνίτας καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας. 
ω ο ’ 

ἐγκλήματα δὲ καὶ δίκαι, Καὶ ὅσα ἄλλα ταῖς πόλεσιν ὑπαρ- 21 
ο ’ ’  ε ’ . ’ ’ ’ ε 

χειν φησὶ κακά, πάνθ ὑπάρξει καὶ τούτοις. καίτοι λέγει ὁ 
’ - 8 

Σωκράτης ὡς οὐ πολλῶν δεήσονται νοµίμων διὰ τὴν παι- 
[] - - - 5 

δείαν, οἷον ἀστυνομικῶν καὶ ἀγορανομικῶν καὶ τῶν ἄλλων 
- ’ 3 4 ’ . [ο - 

τῶν τοιούτων, ἀποδιδοὺς µόνον τὴν παιδείαν τοῖς φύλαξη. 
η ο - ’ νο 

ἔτι δὲ κυρίους ποιεῖ τῶν κτημάτων τοὺς γεωργοὺς ἀποφορὰν 
8 ” Ν 

φέροντας" ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον εἰκὸς εἶναι χαλεποὺς καὶ φρο- 
’ ο] .] 

νημάτων πλήρεις ἡ τᾶς παρ ἐνίοις ελωτείας τε καὶ πενε- 
’ . ’ 3 . . ” 3 3 . αν ε ΄ 

στείας καὶ δουλεία. ἀλλὰ γὰρ εἴτ ἀναγκαῖα ταῦθ ὁμοίως 38 
”/ ’ . 3 9 ὰ ὸ ’ κ ᾽ . - 3 ’ 8 

εἴτε µή, νῦν Υ οὐδὲν διώρισται. αἱ περὶ τῶν ἀρχομένων", 

τίς ἡ τούτων τε πολιτεία καὶ παιδεία καὶ νόμοι τίνες. ἔστι 
9) ὔθ᾽ ε - « ιὸ » ΔΝ ὸ / / Δ ’ 

οὔθ εὑρεῖν ῥᾷδιον, οὔτε τὸ διαφέρον μικρόν, τὸ ποιούς 
Φ λ λ - , 

τινας εἶναι τούτους πρὸς τὸ σώζεσθαι τὴν τῶν φυλάκων κοι- 
. .] ” α) ᾽ ο 

ἀλλὰ μὴν εἴ γε τὰς μὲν γυναῖκας ποιήσει κοινὰς 24 1264 Β 

ἃ ἐχομένων Ῥε]κ]κογ. 

’ 

γωγνιαγν. 

10 τί µαθόντες, κ.τ.λ.] ναί Ἱη- 

ἀποθπιεηίβ οοτ]ά {1εγ Ἠανο {ο εαρτηϊό 
{ο {με τι]ο {7 

τι σοφίζωνται] ΄Ἰηνεηῦ 8οΠ1θ ἀθγίορ. 
20 παρ) ἐκείνοι] πνλ ἔἶλο τηαδς οί 

ο οἴάπεης ἵπ ἴλο Ῥ]αίοπίο αἰαΐθ, ἴ]α 

τῶν ἄλλων πολιτῶν πλῆθος ος 8 18. 

41 καὶ τούτοις] “Το Ἴθβο 5 πε]! α8 
{ο αοἰπα]]γ οχϊείτρ βἰαίθΒ. 

ἀποδιδοὺς µόνον] ΄ απᾶ γεῦ Ἠΐ5 εἅτ- 
οαή1οπ 18 οη]γ ππεαηό {οχ Ἠ]6 τ1θΓςβ.᾽ 

20 ἀποφοράν] ΄8 τεηῦ. 

23 Ἠοψενετ, Ὦθ {Ἠθβο τοβι]{ζβ ηθοθβ- 

Β4ΣΥ, απά αἱ οᾳαα]1γ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ οὗ ποῦ, 
οης Όήπο 18 οἶρατ, πο βαθεπιεηί 18 
πηδάθ ο ἴμο ϱαρ]εοῦ. 

Τιοοκίτπρ αἲ ἴ]ο γγ]ο]θ οοπύοχί 1 ηανο 
Ῥαΐ0 Ἠτθο ἀοαρό Οιαῦ Ιηβζεαᾶ οἱ ἐχομέ- 

νων Ὑγο Α]ου]ά τον ἀρχομένω», ὙνπΙο]ι 

Ἠ96 Ἠϊάάεπ απάοτ λε νατίοις τοβάῖπς 
ἐχομένων. Ίηπ 3165 πο Ἰαά τῆς ὅλης 

πολιτεία», 38 ῬτενΙοιβΙγ νο Ίανο λαά 
{6 φύλακας; ἩὮθ ο0Π1θΘ8 πο {ο {1ο 

οὔπεν ἀϊραποῦ ππετηΏετ οἱ ἐλαῦ ν]ο]ο, 
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Εομιθῖο τὰς δὲ κτήσεις ἰδίας, τίς οἰκονομήσει ὥσπερ τὰ ἐπὶ τῶν 
« Αα [ο -- ’ 

ἀγρῶν οἱ ἄνδρες αὐτῶν; ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ἐκ τῶν θΗρίων 
- . / ς - 8 ϕφ ια) ὸ ’ 4 

ποιεῖσθαι τὴν παραβολήν, ὅτι δεῖ τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν τάς 
” -- Γωὶ 

2 γυναῖκας τοῖς ἀνδράσιν, οἷς οἰκονομίας οὐδὲν µέτεστιν. ἐπι- 
4 4 ᾿ 4 ”/ « / 8 ε / 

σφαλὲς δὲ καὶ τοὺς ἄρχοντας ὧς καθἰστησιν ὁ Ἄωκράτης 
- ” ι ’ ἀεὶ γὰρ ποιεῖ τοὺς αὐτοὺς ἄρχοντας. τοῦτο δὲ στάσεως 

3 ” [ον 

αἴτιον γίνεται καὶ παρὰ τοῖς µηδὲν ἀξίωμα κεκτηµένοις, ἤ 
’ Ν ιά ’ 4 - .] ὸ ’ ας 

26 πού γε δὴ παρά γε θυµοειδέσι καὶ πολεμικοῖς ἀνδράσιν. ὅτι 

ὃ ἀναγκαῖον αὐτῷ ποιεῖν τοὺς αὐτοὺς ἄρχοντας, φανερόν' οὐ 
8 εν 4 νά ε Ἡ / - α ε 

γαρ ὁτε µεν ἄλλοις ὁτε δε ἄλλοις µέμικται ταῖς ἠνυχαῖς ο 
3 ο ο / 9 4 4 ν. 5 ῳ 3 δὲ » ; 

παρα τοῦ θεοῦ χρυσός, ἀλλ᾽ αει τοῖς αὐτοῖς. φῃησὶ ὁε τοῖς 
” ” . 

μὲν εὐθὺ γινοµένοις μῖξαι χρυσόν, τοῖς ὃ ἄργυρον, χαλκὸν 
. δν 

- 8 δὲ καὶ σίδηρον τοῖς τεχνίταις µέλλουσιν ἔσεσθαι καὶ γεωρ- 
- [ω) ΄ 

2] γοῖς. στι δὲ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἀφαιρούμενος τῶν φυλα- 
ς 4 ο . ’ - ο ον / Δ ’ κων, ὅλην φησὶ δεῖν εὐδαίμονα ποιεῖν τὴν πόλιν τὸν νοµοθέ- 

9 ’ 4 9 ο 4 4 ο) / νι 8 

την. ἀδύνατον δὲ εὐδαιμονεῖν ὅλην, μὴ τῶν πλείστων ἡ μὴ 
[ - - - : 9 .ἳ 

πάντων μερῶν ἢ τινῶν ἐχόντων τὴν εὐδαιμονίαν. οὐ γὰρ 
- - ο Ὀλ ” ια . 

τῶν αὐτῶν τὸ εὐδαιμονεῖν ὤνπερ τὸ ἄρτιον' τοῦτο μὲν γὰρ 
9 δέ ων ολ. ϱ ’ - δὲ - ὸ ’ Ν δὲ 

ἐνδέχεται τῷ ὅλφ ὑπάρχειν, τῶν δε μερῶν µηὀετέρῳ, τὸ ὁ8 

28 εὐδαιμονεῖν ἀδύνατον. ἀλλὰ μὴν εἰ οἱ φύλακες μὴ εὐδαίμονες, 
2 3 

τίνες ἕτεροι; οὐ γὰρ δὴ οἵ γε τεχνῖται καὶ τὸ πλῆθος τὸ 
ο , 11 λ Ὁ / Νο «ε δ / | τῶν βαναύσων. μεν οὖν πολιτεία περὶ ἧς ὁ Ἄωκρατης 

”/ / 4 2 / 5/ ω ’ 2 , : 

ειρΏκεν, ταυτας τε τας αποριας έχει και τουτων ουκ ἐλάττους 

εἰ 
ἑετερᾶς. 

Ῥ]α{ος . .) ’ . 4 ᾽ ” ” Ν .] 

αν Ἄχεδὸν δὲ παραπλησίως και περι τους γοµους ἔχει τους 
’ Δ ΔΝ 4 Αα 5 . / ὴ 

6 ὕστερον γραφέντας" διὸ καὶ περὶ τῆς ἐνταῦθα πολιτείας 

5 Ῥε]]οτ Ἠογο τους [άν εἰ κοιναὶ αἱ κτήσεις καὶ αἱ τῶν γεωργῶν γυναῖκες.] | 

ο 

ἴπο ἀρχόμενοι, απᾶ νετγ Ῥτιεβγ βίαΐθβ | Ἰ]αβ οαῦ. 
ἴλο αιερθίοη αροαῦ {επι τὴν παραβολήν] «Το σο {ο ἴμο απ- 

24 ΤΠ]8 1 α νετγ ΓΓασπιθηζατΥ ὑτεαῦ- | τα] {ος γοιτ ἹΠαβίταδίοη, {ος {1εγ 
πηοηῦ οἳ {πο βαρ]θοῦ. Όπο οἱ βονοταὶ | Ἠαγο πο βπατο οἱ Γαπαῖ]γ 49.) : 
Ῥοββῖρ]θ {οτπιβ 18 σἴνεη, απᾶά {πο οῬ]θο- 27 οὗ γὰρ τῶν αὐτῶν, κ.τ.λ.] «ΈἘοτ ι 

Όοη {ο νμ]οὮ 19 16 ορεπ Αὐαίθά. Ύετο | ἸἨαρρίηθββ ἆοθ ποῦ 690Π16 ππάετ {1 
Ώιε οἴπετα ποῦ ρῖνετ, οὗ ἆτθ {Ἠ6Υ Ἰοβῦξ | Β41ΠθΘ οἶαβς,) ὅο, 

οἰκονομήσει] ΄ΒηΏαΠ τηαηαρε ἴ]θ Ἠοιβθ- 
Ίιο]ά . ὙΙ. 1 παραπλησίως ἔχει] ΈΤ]αί 18 Ὦ 

κἂν εἰ, κ.τ.λ.] Τ]ς πωγ 5 ννο]] Ῥο | {ο βαγ, 16 15 οροΏ, ας 1ο τοραῦ]ο Ίβο 
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ἐπισκέψασθαι μικρὰ βέλτιον. καὶ γὰρ ἐν τῃ πολιτείᾳ 
1 / / ὸ , ε » ’ / - 

περι ὀλίγων πααμπαν ιῶρικεν ο ωκρατῆς, περι τε γυναικῶν 

/ «ν ο ῤ . 8 ἃ / Δ 
καὶ τέκνων κοινωγνιας. πως έχειν δεῖ, και περι κτησεώὼς, και 

Α / 4 / 

τῆς πολιτείας τὴν τάξιν. διαιρεῖται γὰρ εἷς δύο µέρη τὸ ; 
- - 9 ’ 8 . α] 4 ’ ΔΝ δὲ 9 

πλῆθος τῶν οἰκούντων, το µεν εἰς τους γεωργούς, το ὁε εἰς 

τὸ προπολεμούῦν µέρος" τρίτον ὃ) ἐκ τούτων τὸ βουλευό- 
4 ’ - / 

µενον καὶ κύριον τῆς πόλεως. περὶ δὲ τῶν γεωργῶν καὶ 3 
- ων δι ολ / 

των τεχνιτων, πότερον οὐδεμιᾶς ἤ µετέχουσί τινος ἀρχῆς, 
- - 8 ’ 3 

καὶ πότερον ὅπλα δεῖ κεκτῆσθαι καὶ τούτους καὶ συµπολε- 

μεῖν 1 µή, περὶ τούτων οὐδὲν διώρικεν ὁ Ῥωκράτης, ἀλλὰ 
- - ΄ - .Ἱ , ’ 

τὰς μὲν γυναίκας οἴεται δεῖν συμπολεμεῖν καὶ παιδείας µετέ- 

χειν τῆς αὐτῆς τοῖς φύλαξιν, τὰ ὃ' ἄλλα τοῖς ἔξωθεν λόγοις 
, Δ / . ν - ὸ ’ , 9 ὸ α 

πεπλήρωκε τον λόγον καὶ περὶ τῆς παιθείας, ποίιαν τινα οεῖ 
- 4 

γίνεσθαι τῶν φυλάκων. 
ω) ἲ ’ Δ 4 ” 

Γῶν δὲ νόμων τὸ μὲν πλεῖστον 4 126 
τον , , ” -../ 4 4 - , 

µέρος νόμοι τυγχάνουσιν ὄντες, ὀλίγα δὲ περὶ τῆς πολιτείας 
5/ 

εἰρηκεν. 
’ / ’ - ο 

καὶ ταύτην [βουλόμενος κοινοτέραν ποιεῖν ταῖς 
λ Δ / ’ ν) 4 ερ 

πόλεσι, κατα μικρον περιαγει παλιν προς την ετεραν πολι- 

/ 
τειαγ. 

-- ῳ) / ” 

ἔξω γὰρ τῆς τῶν γυναικῶν κοινωνίας καὶ τῆς κτή- 
3 9 ) ή ” 

σεως, τὰ ἄλλα ταὐτὰ ἀποδίδωσιν ἀμφοτέραις ταῖς πολι- 
λ ῃ λ » λ λ - - 

γείαις" καὶ γαρ παιδείαν την αυτην, και το των εργων των 

’ -- 3 . ’ ’ 

ἀναγκαίων ἀπεχομένους ὤν, και περι συσσιτιων ὡσαύτως" 

.. ᾽ 9 ’ . ὸ - ὡ ’ 4 -- 4 

πλὴν ἐν ταύτη φησι ὁεῖν εἶναι συσσίτια καὶ γυναικῶν, καὶ 
Δ 4 / ον 4 λ / ’ δὲ 

την μεν χιλίων των ὅπλα κεκτηµένων, ταυτην ὁε πεντακι- 

ΊΠΒΏΥ ρτανο οῬ]εοίίοπβ, απά ἴποβο 1η 
ΊηΔΏΥ 08568 βἰτηϊ]αγ 9Ώ6Β, Έοτ {ιο ἔνο 

οο]ποῖάρ ἵηπ α ρτοαῦ ἆθρτεθ, νο] εΠῖ5 
'"4ἱἤετεπος, ἐλαῦ «ένο Τμαννς᾽ οπ{θγ ΠΙΟΤΘ 

Ἰπ{ο ἀθίαϊ]. : 
3 εἰς τοὺς γεωργούς--- εἰς τό, κ.τ.λ.] 

Τ]μοβθ Ρτοροβῖδίοηβ ατο βαρογβιοιΒ, Ῥα6 
η ἴμθ 8εΠβ6 18 οἶεατ, απά πο ἈΠ8. οτηΙ{ϐβ 

"μετα, 16 βθεπης ; οἴ]ιετννίο Τ αἸοτ]ά Ὦα 

.ρ]αᾶ ο σεῦ τιά οἳ ἔπεπι, 
ἐκ τούτων] Αο. τὸ προπολεμοῦν µέρος, 
3 τοῖς ἔξωθεν λόγοις] “Ὦγ ἀϊδοιβ- 

᾿Βἶοπβ ογοίστ {ο {ο παῬ]θοί οἱ {ο οοη- 
πι ου,” 

4 κοιοτέραν] ΄πιοτο σεπετα]]γ αἲ- 

τή 

5 τῶν ἔργων τῶν ἀναγκαίων] ο 
Ῥε]ον, ΟΠ. ΤΣ. 2, πθ Ἠανο τὴν τῶν 
ἀναγκαίων σχολήν, ΤΠ Ῥοί]μ οἈβθΒ ἴ]ιθ 

πηθαπ]ης 18 Πο Β41Π1ΆΘ. Το στοαῦ οἳ- 

1εοῦ {οχ {λε ἄτοεῖ]ς ΓΓΘΕΠΙΔΤΙ νγαβ {ο Ἠανο 

Ἰεῖφιτο. Ἠο πηιβύ {πετείοτο Ὦο Ίεο 
{Τοπῃ 411 ιο ἀταάσετγ οἱ 146, {γρ ἔτοτα 
{Πο πθοθββΙΥ οἱ ἆαῖ]γ Ίαροατ {ος ἀαῖ]γ 
Ῥτεαά. 

συσσίτια γυναικῶν] Τη1 Ἱπβαιθῖοτη 
βθεπας Ῥαήό ο {αὶτ απᾶ ]οσ]σα] ἀεγε]ορ- 
πηθηῦ οἱ ΠΒ σεπεταΙ γΙθύ 38 «ἴο ἴ]θ 
Ῥοβίοη οἱ ψοτηαη, 

πεγτακισχιλίων] καὶ τετταράκοντα 
ϱΠοπ]ά Ῥο αἀάθά, ἍῬ]αΐο, Περ. Ρ. 

797: Ὀ. 
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/ Τὸ 4 - Ν ” ’ ε Α κ 

σχιλίων. ὁ μὲν οὖν περιττὸν ἔχουσι πάντες οἱ τοῦ Ζω- 
’ . Δ Ν . 3 κράτους λόγοι καὶ τὸ κομνψὸν καὶ τὸ καινοτόµον καὶ το 

” 4 ’ . Δ α΄ 

ζητητικόν, καλῶς δὲ πάντα ἴσως χαλεπόν, ἐπεὶ καὶ τὸ νῦν 
Αα . 4 [ή ”- 

εἰρημένον πληθος δεῖ μὴ λανθάνειν ὅτι χώρας δεήσει τοῖς 
/ ”/ ’ . - 

τοσούτοις Ῥαβυλωνίας ἤ τινος ἄλλης ἀπεράντου τὸ πλΏθος, 
9 [ο . 3 / ’ . . ’ 

ἐξ ἧς ἀργοὶ πεντακισχίλιοι θρέψονται, καὶ περὶ τούτους 
- ’ Αα γυναικῶν καὶ θεραπόντων ἕτερος ὄχλος πολλαπλάσιος. Δεῖ 

ια ο ε / 3 9 ’ . ’ 3 ’ 

μὲν οὖν ὑποτίθεσθαι κατ εὐχήν, μηδὲν µέντοι ἀδύνατον" 
η Δ 3 / λέγεται δ) ὡς δεῖ τὸν νοµοθέτην πρὸς δύο βλέποντα τιθέναι 

αι 4 

τοὺς νόµους, πρός τε τὴν χώραν καὶ τοὺς ἀνθρώπους. ἔτι 
ἃ [ο] υν ο 

δὲ καλῶς ἔχει προσθεῖναι καὶ πρὸς τοὺς γειτνιῶντας τόπους, 
» σ. ἃ / - / / . 4 ’ 5 

εἰ δεῖ τὴν πόλιν ζην βίον πολιτικόν' οὐ γὰρ µόνον ἄναγ- 
- ” Δ 

καῖόν ἐστιν αὐτὴν τοιούτοις χρῆσθαι πρὸς τὸν πόλεμον 
σ ε 3 4 κ) / [ή 9 / . λ . 

ὅπλοις ἆ χρήσιμα κατα την οἰκείαν χώραν ἐστιν, ἀλλα και 
λ 

πρὸς τοὺς ἔξω τόπους. οἱ δέ τις μὴ τοιοῦτον ἀποδέχεται 
/ ’ Δ γὸ [ Δ π ο / ς/ δὲ 

βίον, µήτε τὸν ἴδιον µήτε τὸν κοινὸν τῆς πόλεως, ὅμως οὐδὲν 

ἦττον ὁεῖ φοβεροὺς εἶναι τοῖς πολεμίοις, μὴ µόνον ἐλθοῦσιν - 
Ν - 

εἰ, τὴν χώραν, ἀλλὰ καὶ ἀπελθοῦσιν. καὶ τὸ πλῆθος δὲ 

6 Της Ίαβῦ απά ἸἨ1σ] οοπιρΗπηθηῦ 
{ο 5 πιαβίετς ντιώηρς 18 ποῦ 638Υ {ο 
{ταηβ]αίο, Τὸ Ώθδαις ννηθρς, 1 Βο] 

πγθτθ πθεάθεᾶ, {ο Ατὶκιοθιθ οατεία] 

βύιάγ απά οοττεοῦ αρρτθοϊαθίοη οἱ {]οῖτ 
Ῥοαι{θβ, 45 νγα]] α5 {παϊκ:άμοτο βο]ά 

πιθηϊθβ. Τ νοπίιτο {1ο {ο]]ουνῆις ἐγαπβ]α- 
Ποπ: ΑΠ πο ἀἰα]οσαςβ οἱ Ῥ]αΐο α]ῖ]εα 

416 ολατασῦετῖαθά ὮΥ ῬτήΠαπογ, ρταςθ, 
οπἱριπαΠϐγ, απά Ῥτοίουπᾶ επαΙτγ.᾽ 

περιττόν] ΑθεΠΙ8 {ο Ῥο {πο ποραίῖνο 
οἳ ΄ οοπΙπποηρ]ασθ,᾽ «ἁπ]]. 

καλῶς δὲ πάντα] βαβΡΙΥ ἔχειν. 

ἐπεὶ καί, κ.τ.λ.] ΤΠΗΙβ 18 οηε οἳ ἴποβο 
Ῥαβδασες νγη]οὮ Ῥθαν 5ο ἀϊδποῦιγ {ια 

βίαπηρ οἳ πτοεἷς ἰλποιρΏπυ απἆ «τεε]ς 

εχροετίεηοθ. Το αρρτεοϊαζο 165 Ὑγθ 816 
ορΗσεᾶ {ο τοσα]] 48 Ὑγε]] 48 νο οαη ἴ]θ 
ΏβΙτουν Ἠπηωϊθς οἳ βρ8οθ απά ΏΤΙΠΙΡΘΓ 
νηθλῖη νγη]ο] {πο Ιπάερεπάεπί οοπΙΤΗΙΙ- 
Ὠ]16β, ἴμθ πόλεις οἱ τοφσθ, Ίγετο ο0ἩΠ- 

Ἠπεά. Τ]ε Ίαγσε απᾶ Ῥρορι]οιβ Α]ιεπβ 
ἆτενγ 195 βαρρ]θς ἔτοτα αἲ απατίθτε ; 

Ῥαῦ Ῥοῦ] Ῥ]αΐο απά Απιβζοῦε νου]ά 
νηβΏ {]αῖτ αἰαΐζο {ο 6 πποτθ οοπαρ]εῦθ πι 
1086, 

περὶ τούτους] Οοπιρ. Ἠετοάί. ΙΧ. 28, 
περὶ ἕκαστον ἕπτα, οι ἴπο πατηρες οἳ 

αὐοηάαηίς 8 νο] α5 {ος {ο 6ΣΡΥΘΒ- 

ΒΊΟΗ., 
7 δεῖ μὲν οὔν] ΤΗΙβ 18 τερεαίεά 1Υ. 

Ίν.2. ὙΎοα ατο {Τ68, 16 18 τας, 0ο Τοτπα 

γοιγ Ἠγροίύμεβῖβ αοοοτάϊῖηπςρ ο γοιτ 

νήρηθα, οἩ ἴπο οοπάΙΠοἩ, Τού6γες, 

{λαί γοι ἆο ποῦ Ργθβαβροβθ απ ΙΠΠΡΟΒ- 

ο ηηναι | 
ἕῶν βίον πολιτικὀν] ἜΤηο βἰαίο 48 

ν/ε]] 5 ο Ιπάινιάαα] τιαγ Ἠανο 

βοοῖα] εχἰβύεποθ. 

Ἠ01οα] ” τε]αζ]οΏΒ. 
8 ἀποδέχεται] “αοοερῖ, ΄ αἴ1οτγ, 

«αοφπῖθβοο ἵπ ΌΠΙβ βοοῖα] εχϊβίεποθ 
είμαι {οτ πο Ἱπάϊνιάαα] οἱ {ος ἴ]θ 
βἰαΐο.᾿ Α αἰαΐο π]αΥ τεξαβθ, 5 Οοτογτα 
ἀἷἀ, {ο παῖκ 1986]{Γ αρ νο] οἴμον βἰαΐες, 

Ῥαΐ Ἱστααδί Ῥο ρτερατεά {οχ βε{-ἀείεπος. 

Τ]εβε ατα ΄΄Ιπίθτρο- 

ν- ας, πο Σὴρ κ. 



11. 6.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ἡ. 6ὔ 
ια ’ ε ” - ’ ϱ , , - 

τῆς κτήσεως ὁρᾶν δεῖ, µήποτε βέλτιον ἑτέρως διορίσαι τῷ 

σαφῶς μᾶλλον: τοσαύτην γὰρ εἶναί φησι δεῖν ὥστε ζην 

σωφρόνως, ὥσπερ ἂν εἴ τις εἶπεν ὥστε ζῆν εὖ- τοῦτο γάρ 

ἐστι καθόλου μᾶλλον. ἔτι ὃ ἔστι σωφρόνως μὲν ταλαι- 

ἀλλὰ βελτίων ὄρος τὸ σωφρόνως καὶ ἐλευ- 

θερίως (χωρὶς γὰρ ἑκάτερον τὸ μὲν τῷ τρυφᾶν ἀκολουθήσει, 
Δ 3 ο Ὁ / 3 α ’ . ο Α ο ε 8 . 

τὸ δὲ τῷ ἐπιπόνως), ἐπεὶ µόναι Υ᾿ εἰσὶν ἕξεις αἱρεταὶ περὶ 

πώρως δε ζην. 

4 - 3, - Ὀ - αι β ’ Ἀ 35 [ 

την τῆς οὐσίας χρῆσιν αὗται, (οἷον οὖσιᾳ πράως Ἰ ἀνδρείως 
ο ” ’ 4 . 9 , 

χρῆσθαι οὐκ ἔστιν σωφρόνως δὲ καὶ ἐλευθερίως ἔστιν) 
ο 3 3 3 - 4 4 8 . 

ὥστε καὶ τας χρήσεις ἀναγκαῖον περι αὐτην εἶναι ταύτας. 
” 4 4 .] ας ο ’ α) ’ . 4 4 - 

ἄτοπον δὲ καὶ τὸ τὰς κτήσεις ἰσάζοντα το περι τὸ πλῆθος 
- - 3 ’ . . 3 - 4 

τῶν πολιτῶν µη κατασκευάζειν, αλλ. αφεῖναι την τεκνο- 
[ ΑΜ ε ε - Ὁ) « ’ 9 . 3 ᾽ 

"ποιίαν ἀὀριστον ὡς ἱκανῶς ἂν ὁμαλισθησομένην εἰς τὸ αὐτὸ 
- . 3 9 ’ ε - ’ ϱ - 

πλῆθος διὰ τὰς ἀτεκνίας ὁσωνοῦν Υεννωµένων, ὅτι δοκεῖ 
- ᾽ - ’ 4 3 /' 9 νν | - 0 

τούτο και νύν συμβαίνειν περι τας πόλεις. δεῖ δὲ τοῦτ 
9 « ’ 9 - 3” ια 8 / / 8 πν 

: οὐχ ὁμοίως ἀκριβῶς έχειν περι τας πόλεις τὸὀτε και νῦν" 
ι ο Ώ 4 ος 5 μα ὃ 9 Ἡ , 4 9 / ΄ 

νῦν µεν γαρ οὐδεῖς απορεῖ ὁια το µερίζεσθαι τας οὐσίας εἰς 
ε ” ον ’ ὃ) 1ὸ ’ 3 -- .) ’ 4 

ὁποσονοῦν πλῆθος, τότε αὀιαιρετων οὐσῶν ἀναγκη τοὺς 
’ α ” /) 9 3 [ή ω 8 - 

παράζυγας μηδὲν έχειν, ἐάν τ. ἐλάττους ώσι το πλῆθος 

μήποτε] Όοπιρ. ποίο οπ ΟΠ. Υ. 8. 
μὴ γὰρ οὐ µάτην. Ἐ]αΐο, ερφ. ν. 37.9. 

τῷ σαφῶς μᾶλλον] “Ὦγ ἀεβηῖηρ Ιέ 
ΠΟΤΟ ε]εατ]γ. 

τοῦτο Ὑάρ, κ.τ.λ.] 8ο. σωφρόνως. 

;'«Έου Ο]ς ἔθττη, 8οΏε]γ ος πιοάεταίε]γ, 
18 {οο ρεπογα]. 

ϱ χωρὶς γὰρ ἑκάτερο», κ.τ.λ.] ΄ Ῥοτ 

|. ν/νθη βερ8ΓΔ49 {1ο ἔννο γν]]] Ῥο βονοτα]!γ 
"οοηβεςιεπύς οὗ ἀῑπετεηπί Ἰαπάς οἱ 146, 
Όλο οηο οἱ α 116 οἱ Ἱαχατγ, {πε οἴπετ οἳ 
8 Ἠζο οἱ ἨατάςΠΗρ.᾽ 

ἐπιπόνως] 5ο. ἕῆν. 
τς ἐπεὶ µόναι] Βιτιοιψ ερεακίης, σω- 
[ φρόνως ἆοθβ ποῦ οΟΠΟΘΥΠ Ῥτοροτίγ. ΒΥ 

Ελ. τ. χἩΠ. 14. Ῥρ. ΙΙ17, 1118, 16 18 
Ἠπα]έοᾶ {ο ααἲέο α ἀῑετεπῖ 6ρ]Ώοτο ; Ῥαῦ 

᾿ 1ὲ 18 οδραΡ]θ οἳ οχἰθηβῖοη. 1{ ἴλε οπ]γ 
π]τίαες ους Ἠαδίΐ5, ἕξεις, ελαῦ ατο οοἩ- 

σετηεςὰ νη(Ἡ Ῥτορετίγ ἆτο {ῃθβδο ύπνο ο 
᾿᾿σωφροσύνη απᾶ ἐλευθεριότης, ἴλθη {167 

4. Ρ. 

νν]] Ῥο ἐλο οπ]γ ένο ἐ]ιαί οπη Ῥθ Ῥαέ ἵπ 
Ῥτασίίοο νη]λ τερατά {ο Ἱ6, χρήσεις. 
Οοπιρ. ΕΙ. τ. ἵκ. 9. Ῥ. 1908, Ὦ. 41: 
διαφέρει δὲ ἴσως οὐ μικρὸν ἐν κτήσει ἢ 

χρήσει τὸ ἄριστον ὑπολαμβάνειν καὶ ἐν 

ἕξει ἢ ἐνεργείᾳ; απᾶ αραῖπ, ν. Η. 15. 

Ῥ. 1120, Ῥ. 39: καὶ τελεία µάλιστα 

ἀρετή, ὅτι τῆς τελείας ἀρετῆς χρῆσίς 

ἐστιν, κ.τ.λ. Το πιακο {Πο τεββοπῖηπσ 
οἶεατεγ Ἰ Ἠανο οπο]οβεά ἵπ Ῥτασ]κείβ 

{γοΊΏ οἷον οὐσίᾳ {ο ἔστιω. 

1Ο τὸ αὐτὸ πλῆθος] “Τ]ο οτἱρίπα] 
ΠΤΩΡΟΓ.᾽ 

ὁσωνοῦν γεννωµένων] ΄Ἡονεγετ Ίατρθ 
{πε ππιρεσ ο ομΙ]άτεη Ῥοτη. Οοπρ. 

ΙΨ. χΧν].4: τὰ σώματα τῶν γεννωμένων, 

π τότε] «Ίπ Ῥ]αίος βἰαθθ {αχ 
ρτεαίετ εχαοίπθΒθ υγ] Ῥο τοφαῖτεά (παπι 
18 τε ι]τοά 1π οχὶβήηρ βἴαῦθβ. 

τοὺς παράζυγας] “6 ΒΙΡΘΓΠΙΥΩΟ- 
ΤΑΤΙΘΒ.᾽ 

ὅ 

Ῥ]αίο)ς 
119998. 

9 

ΙΙ 1266 Β 



Ῥ]αίο”ς 
Τ,αν/Β. 

12 

66 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΒ, Γ1/18, 

4 ” / λ 

ἐάν τε πλείου. μᾶλλον δὲ δεῖν ὑπολάβοι τις ὧν ὡρίσθαι 
- ο ” . 

τῆς οὐσίας τὴν τεκνοποιίαν, ὥστε ἀριθμοῦ τινὸς μὴ πλεί- 
” - 4 ’ Λ Α 5 ’ 

ονα γεννᾶν' τοῦτο δὲ τιθέναι τὸ πλῆθος ἀποβλέποντα 
λ / ” . - 

πρὸς τὰς τύχας, ἂν συμβαίνῃ τελευτᾶν τινὰς τῶν γεννηθέν- 
[ο 3 ο) Δ 9 ” 

1 των, καὶ πρὸς τὴν τῶν ἄλλων ἀτεκνίαν. τὸ ὃ ἀφείσθαι, 

καθάπερ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσι, πενίας ἀναγκαῖον αἴτιον 
γίνεσθαι τοῖς πολίταις, ἡ δὲ πενία στάσιν ἐμποιεῖ καὶ 

κακουργίαν. Φείδων μὲν οὖν ὁ Ἰκορίνθιος, ὧν νομοθέτης 

τῶν ἀρχαιοτάτων, τοὺς οἴκους ἴσους ᾠήθη δεῖν διαµένειν καὶ 

πὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν, καὶ αἱ τὸ πρῶτον τοὺς κλήρους 

ἀνίσους εἶχον πάντες κατὰ µέγεθος" ἐν δὲ τοῖς νόµοις τού- 
9 / 9 / 9 Δ 3 1 / ο) Αλ 

τ4 τοις τοὐναντίον ἐστίν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων πῶς οἰόμεθα 
.. 4 - 

βέλτιον ἂν ἔχειν, λεκτέον ὕστερον" ἐλλέλειπται δὲ τοῖς 
3 ΔΝ 8 4 3 ” νόµοις τούτοις καὶ τὰ περὶ τοὺς ἄρχοντας, ὅπως ἔσονται 

διαφέροντες τῶν ἀρχομένων' φησὶ γὰρ δεῖν, ὥσπερ ἐξ ἑτέ- 
. ͵ - ϱ/ . 4 

ρου τὸ στηµόνιον ἐρίου γίνεται τῆς κρόκης, οὕτω καὶ τοὺς 
εν ”/ ὃ - λ 4 9 / τς δὰ λ 

15 αρχογτας έχειν ειν προς τους αρχομενου». επει οε την 

. δτκ ῥ / / / , 
πᾶσαν οὐσίαν ἐφίησι γίνεσθαι μείζονα µέχρι πενταπλασίας, 

8 - 9 οἈ 9/ ο η, .. - ’ ΑΝ” . 4 
διὰ τί τοῦτ) οὐκ ἂν εἴη ἐπὶ τῆς γῆς µέχρι τινός; καὶ τὴν 

- 4 Α - 3 3 

τῶν οἰκοπέδων δὲ διαίρεσιν δεῖ σκοπεῖν, µή ποτ οὐ συµ- 
ι Δ 9 ιά .. ον τν ὃὸ κ ψ ” : 

φέρη προς οικονοµιαν νο Ύαρ οικοπεὀα εκαστῳ εγνειμε 

τό ιελὼν χωρίς, χαλεπὸν δὲ οἰκίας δύο οἰκεῖν. “Ἡ δὲ σύνταξις 

ὅλη βούλεται μὲν εἶναι µήτε δημοκρατία µήτε ὀλιγαρχία, 
’ |) σ] - ’ 9 9 - 1 

µέση δὲ τούτων, ἣν καλοῦσι πολιτείαν' ἐκ γαρ τῶν ὁπλι- 
/ / 4 Ὁὶ [ / 

γευόντων ἐστίν. εἰ μεν οὖν ὡς κοινοτάτην ταύτην κατα- 

13 κακουργία»] “ οτῖπηθ.᾽ τετραπλασίας ἴλετείογτο Ἠα5 Ὄδει βασ- 
Ἐλοεϊάου, Όοπιρ. στοῖθ, . 396, 421, | ϱεβἱεᾶ, Ὀταί α οατεξα] οοπαἰἀεταζῖον 116- 

ποίθ. Ὠαΐθ ιποθτίαϊῃ, Ἠίϊα οἈ]εοῦ 18 | εβοι Ατὶκίοί]ε, {ον Ἐ]αΐο αἱ]ονς {ο ένα 
βἰαΐοᾷ {ο Ῥο: “Απ ππολαπροθαῦ]θ πΆτη- | ο,ἲδο οἱ α τηαπς αοοιἠτῖηρ πηοτθ {Παπ 

Ῥετ Ῥοῦ] οἱ οἴδῖσεηβ απά οἱ Ἰοῦς οἱ ]απᾶ, | {οατ ἴππος ἴθ ταϊπΙτηατη, 
ψηλοί αἩΠΥ αὐοπιρύ {ο αἰνοτ {πο απ- τῶν οἰκοπέδων] Ἐ]αῦ. 0. 745. Ἐ.: | 

εφ πα] ταΏῖο οἳ ἴ]ο Ἰοίβ, οπθ {ο ἴ]θ | δύο νέµεσθαι ἕκαστον οἰκήσεις, τήν τε 

οἴποτ,” Μτ ἀτοζο ἐήπ]κα ἐ]λαί Ἡο ἵς | ἐγγὺς τοῦ µέσου καὶ τὴν τῶν ἐσχάτων. 
ἀϊβετεπίῦ ἔτοπη Ῥ]οιάσοη οξ ΑΤΡΟΒ. τό ἐκ γὰρ τῶν ὁπλιτευόντων] Οοπαρ. 

14 στημόνιον] ἴ]ο νψατρ. κρόκη, | ΤΠ. νἩ. 4: διόπερ κατὰ ταύτην τὴν 
6ἴλπο νγοοΒ,’ πολιτείαν (τὴν πολιτείαν τὴν τὸ κοινὸν 

16 πενταπλασίας] Έτοτα Ῥ]α{ο, 7640. | ὄνομα καλουμένην) κυριώτατον τὸ προ- 
ν. Ἰ44. Ἐ. β αρβρθατβ Ἱπαοσυταίο; | πολεμοῦν. 

ο 
Ξ 



Π. 6.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 8. ϐ7 
’ - / ο 5 / 9 φψ: νὸ 48 

σκευάζει ταῖς πόλεσι τῶν ἄλλων πολιτείαν, καλῶς εἴρηκεν 
Εά 3 ϱ 3 / . Δ ’ , 9 [ο 

ἴσως, εἰ ὃ ὡς αριστην µετα την πρώὠτην πολιτειαν͵, οὐ καλῶς' 
’ λ { ο Δ , ” 5 / ω ολ 

ταχα γαρ την τῶν /λακώνων ἄν τις ἐπαινέσειε μᾶλλον, Ἰ 
υ] 9/’ νὰ ’ ελ α ο) / 

κάν ἄλλην τινα ἀριστοκρατικωτέραν. Ἅγιοι µεν οὖν λεγου- 
ο Δ / - Ὀὶ τα 

σιν ως οεῖ τὴν ἀρίστην πολιτείαν ἐξ ἁπασῶν εἶναι τῶν 
3 - / Δ Ν Δ - / 

πολιτειῶν μεμιγµένην, διὸ καὶ τὴν τῶν Λακεδαιμονίων 
. - Ὁ) Δ Φον. 4 ε 4 9 9 / Ν μ 

επαιγουσιν’᾽ ειναι γαρ αυτην οι Μεν ἐξ ὀλιγαρχιίας και μµο”- 

ναρχίας καὶ δημοκρατίας φασίν, λέγοντες τὴν μὲν βασιλείαν - 

µοναρχίαν, τὴν δὲ τῶν γερόντων ἀρχὴν ὀλιγαρχίαν, δήµο- 

᾿᾿κρατεῖσθαι δὲ κατὰ τὴν τῶν ἐφόρων ἀρχὴν διὰ τὸ ἐκ τοῦ 
, Φ ε ο ε Ἂν ᾽ αλ / Φ 

᾿ δήμου εἶναι τοὺς ἐφόρους" οἱ δὲ τὴν μὲν ἐφορείαν εἶναι τυ- 

Ἱραννίδα, δημοκρατεῖσθαι δὲ κατά τε τὰ συσσίτια καὶ τὸν 

Γἄλλον βίον τὸν καθ ἡμέραν. 
” « ’ α α 9 / ’ Ἡ) 

τούτοις ὡς δέον συγκεῖσθαι τὴν ἀρίστην πολιτείαν ἐκ δηµο- 

9 θὰ - ’ 3 

εν ε τοις νγοµοις ειρηται 

/ ᾽ ὸ ελ 9Ἀ ἃ / 5. ει θ / 
κρατιας και τυραντι ος, ας ή Το παραπαν ουκ αν τις ει 

πολιτείας ἢ χειρίστας πασῶν. βέλτιον οὖν λέγουσιν οἱ 
3 

πλείους μµιγνύντες' ἡ γαρ ἐκ πλειόνων συγκειµένη πολιτεία 
/ ῤ 3 ο ” / . 3.8 

᾿βελτίων. ἔπειτ' οὐὸ ἔχουσα φαίνεται μοναρχικον οὐδέν, 
’ α 

ἀλλ᾽ ὀλιγαρχικὰ καὶ δημοκρατικά: μᾶλλον ὃ ἐγκλίνειν 
ΔΝ 4 9 ’ δη δν. ων ω 9 

βούλεται πρὸς τῆν ὁλιγαρχίαν. ὁῆλον ὃ) ἐκ τῆς τῶν αρ- 
’ . . Ν - 

᾿χόντων καταστάσεως" το. μεν γαρ ἐξ αἱρετῶν κληρωτοὺς 
΄ - - 4 

᾿κοινὸν ἀμφοῖν, τὸ δὲ τοῖς μὲν εὐπορωτέροις ἐπάναγκες 
3 ’ ωὶ Ν ’ νά ”/ - 3 

ἐκκλησιάζειν εἶναι καὶ Φέρειν ἄρχοντας ἤ τι ποιεῖν ἄλλο 
Σα λ - 4 ὃ 9 - θ ” ὃ 2λ / Ξ 

τῶν πολιτικῶν, τοὺς ὃ ἀφεῖσθαι, τοῦτο ὁ ὀλιγαρχικόν, καὶ 

τὸ πειράσθαι πλείους ἐκ τῶν εὐπόρων εἶναι τοὺς ἄρχοντας, 

καὶ τὰς µεγίστας ἐκ τῶν µεγίστων τιμµηµάτων. ὀλιγαρ- 
ε Γιο ο 

χικὴν δὲ ποιεῖ καὶ τὴν τῆς βουλῆς αἴρεσιν' αἱροῦνται μὲν 
1 

| 
ἀ 

απ] δημοκρατεῖσθαι] Οοπιρ. {ον θ]β 
Ιβαρ]εοῦ ντ. Ἱκ. 7, δ, απά τοῖς, ΤΠ. 530. 

ο 18δ δέον] Οοταρ. {οΥ 0] τ1βο οἱ {ια 
Ἡ πονᾶ, Εν, τ. νἩ. τ. 

"βέλτιον οὔν] "Ῥεϊθετ (απ Ῥ]αΐο.) 
'Ος 16 πιαγ Ῥο απο σεπετα]. Τη Ῥτο- 
Ῥοχύιοη ας ἴμοτο 15 α στεαίύετ αἀπαῖχκ- 

1γθ οἱ οἸοππσηίς, 15 ἴλο τοβα]έ 1]κα]γ 6ο 
ῶθ α ροοᾷ οπθ, Όοπιρ. {οσ ἔ]ο ροπεγα] 
φυρ]θοί Εἱσοῦ» ΟὐνΠεαίίοη επι Έιγορε, 

Ίμεροη ΤΤΕ, Ρρ. 24-44. 
10 ἀμφοῖν] {ο οἩσατοἩγ απά ἀἆθπιο- 

οταοΥ. 
Φέρειν ἄρχοντας] βἴπαρΙσ “0ο εἰεοί οὗ 

οτθαίθ τηαρ]θταῦθβ.᾽ 

2ο Όη ἴλῖβ ραββασο οοπηρατο Ῥ]αΐο, 

1600. ντ. 756. Β-Ε. ΑΙ ατο οοπιρε]]εά 

ππάςς Ῥοπα]έγ {ο οἰεοῦ οιῦ οἱ ἴ]ο Ετδύ 
απᾶ βεοοπάἆ 0Ἰ4β86β. ΊΠεπ 16 οοπ1θβ {ο 
6ο Οτά οἶαβς, ἴ]ιο Πτα {Ίιγθρ αγο ΟΟΠ]- 

ὃ---δ 

τ2ούό 

8 μη 



Ῥ]αίο8 
1498. 

2 

32 

1 

νυν 

α ος ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε. ΓΙα8. 
Γ / 9 / 4 “9 ” , / ῳ 

γαρ παντες επαναγκες, ἀλλ) ἐκ τοῦ πρώτου τιμήματος, εἶτα 
’ ει 3 - ὸ ”, Φ 0 . ” / 4 3 

πάλιν ἴσους ἐκ τοῦ ευτέρου, εἴτ ἐκ τῶν τρίτων, πλήν ου 
” ’ ω - ” - / “Ἀ ’ 3 Ώ 

πᾶσιν ἐπάναγκες ἦν τοῖς ἐκ τῶν τρίτων ἡ τετάρτων, ἐκ δὲ 
- ’ - ’ ’ 9 ’ η ’ 

τοῦ τετάρτου τῶν τεττάρων” µόνοις ἐπάναγκες τοῖς πρώτοις 
4 - ’ Φ 4.9 ’ ” φ ο Ἡν ’ ’ 

καὶ τοῖς δευτέροις. εἶτ' ἐκ τούτων ἴσον ἄφ ἑκάστου τιµή- 
- ” - 3 ’ ” . ’ {ε 

µατος ἀποδεῖξαί φησι δεῖν ἀριθμόν. ἔσονται δὴ πλείους οἱ 
9 - ιά / ια / ὸ 8 .  1ρὸι . 4 

ἐκ τῶν µεγίστων τιµήµαάτων και Βελτίους διὰ τὸ ἐνίους μὴ 
α« - - Λ 8 3 9 ’ . .) 3 

αἱρεῖσθαι τῶν δημοτικῶν διὰ τὸ μὴ ἐπαναγκες.. «ὡς µεν οὖν 
’ 3 ’ - ’ 3 ’ 

οὐκ ἐκ δημοκρατίας καὶ μοναρχίας δεῖ συνιστάναι τὴν τοιαί- 
’ 9 ’ Δ 4 - ο 

την πολιτείαν, ἐκ τούτων φανερον καὶ τῶν ὕστερον ῥηθησο- 
΄ 3 -- ’ / [4 ’ 

µένων, ὅταν ἐπιβάλλη περὶ τῆς τοιαύτης πολιτείας ἡ σκένψνις" 
” 4 4 .] 4 ο - 3 ’ 3 3 [ - 

ερὶ τὴν αἴρεσιν τῶν αρχόντων τὸ ἐξ α ἔχει δὲ . . ϱι τὴ Ἴ τ 1ρχ ͵ ἕ (ο. οι 
ε αν . 

αἱρετους ἐπικίνδυνον' εἰ γαρ τινες συστῆναι θέλουσι καὶ µέ- 
4 ” αι 8 3 ’ ε ’ 

τριοι τὸ ο ἀεὶ κατὰ τὴν τούτων πρθσόστως ως 

σιγ. 

τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. 

/ 4 - 3 
7 Ειἰσὶ δέ τινες πολιτεῖαι καὶ ἄλλαι, αἱ μὲν ἰδιωτῶν αἱ δὲ 

, 3 - ” δὲ - - ῇ 3 

φιλοσόφων καὶ πολιτικῶν, πᾶσαι ὃε τῶν καθεστηκυιῶν καὶ 

Τὰ μὲν οὖν μάς αν τὴν πολιτείαν τὴν ἐν τοῖς νόµοις 

ι) 

”. Εε]κ]κοτ τετάρτων. 

Ρε]]εὰ {ο ο]θοῦ, ιο {ουγίἩ πιαΥ ἀθο]πο. 
Βο αραῖπ ν/Ίθη 16 οοπθ8 {ο {πο ξοαγίἩ 
οἶαδα, αἲ] πιαΥ οἷθοί, Ῥαΐ ἔῑιο ἐΠϊτά απά 

ΤουτίἩ τηδΥ ἀεο]πο, πο Ετβυ ἔνγο ο.Ἡ- 

ποῦ νι ἹππριπΙθγ. 

τῶν τετάρτων] ΒίαἩτ «Ἠαπρες [ιβ 
Ἰη{ο τῶν τεττάρων, 38 ἆο οἴ]ετς; απά 

{πο οἸλαπρο 8θεπης τος ι]γεά, 

2Ι ἔσονται δή, κ.τ.λ.] Τηϊ8 18 {ο 

ππθ ἀϊβου]ς, απᾶ {πο οοπηπΙιΘΠ{ΔΡΟΥΒ 

6ῖνο Ῥαΐ Πθ]ε Πε]ρ. Α9 {ασ ας Τ οἳη 
866, ἴμο οη]γ γ/αΥ 18, νι Βίαµτ, ἴο 
Ἠπαϊέ {με τηθαπῖησ {ο πο εοοίοις. Τη9 
τοβῦ οἱ Ἠ]ς ταπβ]αθίοη Τ οαηποῦ στο 

νψη(Ἡ. βελτίους, νγ]οὮ Ἡθ τηλ]κος ρατῖ 
οἳ {ιο Ῥτεάισαίε, 1 Ἠήπ]ς βλοπ]ά Ὦε 
Ρατῦ οἱ {πο ορ]θοί, οἱ ἐκ τῶν µεγίστων 

τιµηµάτων καὶ βελτίους ἔσονται πλείου». 

τῶν δημοτικῶν] “ἴἶο ἀαπιοογαθίοα] 

Ῥατίγ.᾽ 

4 ἐπιβάλλη] ΄6οπΠΘ8 οἨ.’ 

ἔχει ἐπικίνδυνον] ἐπικυδύνως πνου]ά 
Ῥο πποτο τοσρυ]ατ; Ῥαῦ βαοἩ Ἱπαοσυτα- 
οἵθς ατο ποῦ απ{γεφ επ 1η Ατὶςζοζ]θ. 

Αί ἴ]ιο οἷοβο οἱ ὑλ]ς τεν]ενν οἱ Ῥ]αΐο”ς 
Ζαω8, 1 τηΥ τετηατ]ς ἐ]λαῖ 1 Ἠανο οοἩ- 

Ώηοᾶ πηγε] {ο ἴπα (Πτονήηςρ Ὁγ]ιας 
Ἠσλί Τ οοι]ά ου Ατρζοῦ]ε {εχί απά 

πηθαπίηρ. Μοτο ϱεποτα] 4πθββΙοΠ5, 38 

{ο ἴπο το]αθίοη Ῥαεύθει Ἠ]6 ν]αυ; απιά 
ἴποβο οἱ Ῥ]αΐο οἩ Ρρο]μθίοα] ϱαρ]εοίς, Τ. 
Ῥανο Κερί οἶεατ ο. Ίπ α ελοτί ΑΡ- 
Ῥεηάϊκ 1 Ἠορε {ο θά 8οτηθ τεπηατ]ςϐ ΟΠ { 
{λθβε Ροϊπίς. εἰ 

Ἡ 8 

ἃς 

ΥΤΙ. 1 ἰδιωτῶν] Το β6ηΏ59 οἳ ἐς 
πνοχά 16 αἱ ναγς ἀθίοττηϊπεά ὮΥ ἐθ οοπ- 
ἰοκύ. Τὲ πιθωης Ἠθτο «ππεη Ἡο Ἠ8νθ. 
πο βοϊεηήΠβοα]]γ εὐαάϊεά {πο εα,]εοῦ, 
αηᾶ ΤΠΘΏ ὙΥἩο Ἠαγθ ποῦ παχθς ἵη νων 
Ἡο αβα1τβ.᾽ 
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» ἃ , ο 9 , , 3 ον. ν , καθ ἃς πολιτεύονται νῦν ἐγγύτερόν εἶἰσι τούτων ἀμφοτέρων' 
»94 λ ε, 4 3 Δ , / ον - 

οὐδεὶς γαρ ουτε την περι τα τεκνα κοινοτητα και τας Ύνναι- 

5” ’ . 4 . ’ - 

κας ἄλλος κεκαινοτόὀµήκεν, ουτε περι τᾶ συσσίτια των Ύυ- 
ο Δ - ” . 

ναικῶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἀναγκαίων ἄρχονται μᾶλλον. Δοκεῖ 2 
’ . ο Ὁ ’ - 

Ύαρ τισι το περὶ τὰς οὐσίας εἶναι µέγιστον τεταχθαι καλως" 
λ λ , - , λ / / Δ 

περι Ύαρ τουτων ποιεῖσθαι φασι τας στασεις παγνγτας. διὸ 

Φαλέας ὁ Χαλκηδόνιος τοῦτ) εἰσήνεγκε πρῶτος" φησὶ γὰρ 
ὸ -. 5 4. 4 ’ - - 
ειν σας ειναι τας κτΏσεις των πολιτων. 

’ νι 50) 3 . νά - 3 ελ 

κιζοµέναις μεν εὖθυς οὐ χαλεπον Φετο ποιεῖν, τας ὃ ἤδη 
/ . / / 9 λ / Ρα ον 

κατοικουµενας ἐργωδέστερον Μεν, οκκως δε ταχιστ αν οµα- 

- Αν Ν - . 4 , ’ 4 

λισθηναι τῷ τὰς προῖκας τοὺς μὲν πλουσίους διδόναι μὲν 

λαμβαάνειν δὲ µή, τοὺς δὲ πένητας μὴ διδόναι μὲν λαμβανειν 

δέ. ἨἩλάτων δὲ τοὺς νόµου γράφων µέχρι µέν τινος ῴετο 4 
- 9» - ια - ’ - - ’ ' 

δεῖν εαν, πλεῖον δὲ του πενταπλασιαν ειναι της ἐλαχίστης 

4 - - Ὀ ’ 9 

μηδενὶ τῶν πολιτῶν ἐξουσίαν εἶναι κτήσασθαι, καθαπερ εἴ- 

ρηται καὶ πρότερον. δεῖ δὲ μηδὲ τοῦτο λανθάνειν τοὺς ὅ 
” - εἳ ’ - Γ] .] νι 9 ’ , 

οὕτω νομοθετούντας, ὁ λανθανει νῦν, ὅτι τὸ τῆς οὐσίας τατ- 
” ’ ᾽ - ’ . - ’ 

τοντας πλῆθος προσήκει καὶ τῶν τέκνων το πλῆθος ταττειν: 
9ὰ Λ ε / - ν. λ , ον / 9 
εαν γαρ υπεραιρη της οὐσιας το μέγεθος ο των τεκνων αρι- 

θµόο, ἀνάγκη τόν Ύε νόμον λύεσθαι, καὶ χωρὶς τῆς λύσεως 
- η λ . ’ ’ / ”/ 

φαῦλον τὸ πολλοὺς ἐκ πλουσίων Ὑγίνεσθαι πένητας ἔργον 
Δ Λ 4 4, Ἡ / ὸ / Ν Φ 

Ύαρ μη νεώὠτεροποιους ειναι τους πτοιουτους. ιοτι μεν ουν 6 

ο τούτων] βο. Τηοθ ἴπνο οοηβδαὔίοηβ 
.οἳ Ρ]αΐο, 

2 δοκεῖ γάρ, κ.τ.λ.] Οοπαρ. Ατηοιάς 
1εο οπ ο. Πίδ. Ῥ. 23, ιβ Ἐά. : 
{Νο πηαη νγ]ο λήπ]κς βεγἰοιδ]γ αΏοιῦ 
6 ο.π ἀοαδύ {πο ναδί πιοτα] Ἱπρογίαπος 
οἳ ἹπβΙθαὔ]οΏβ απιά Ίαγνα τε]αξῖπρ {ο Ῥτο- 
Ρετίγ,’' ἃς. ο. 

Έμα]θας οἳ ΟΠα]οεάοπ, ποῦ Ι«ΠΟΊΥΏ 

.Ίτοπι οὔλεν β8οιγςθ8. 
πρῶτος] Τιου]ίπσ αἲ ἴμο διό 16 56επι5 

Όιαῦ πρῶτον ποα]ά ο {1 Ῥοίέεν τοιά- 

ἵπρ, απιᾶ 80 8ΟΠ1θ τεαᾶ. “Ῥτίπιας Ἠονγ- 
θνεχ 6 ρίνεη Ὦγ Ὑεύ. Ἐτε., απά αος- 
αυϊθβθοθά ἵπ Ὦγ πε Ῥεβί ααὐΠοτῖθ]θβ. 

(σοπιρ. 6τοῦε, Ἡ. 543: “«Ῥλαίθιβ οἳ 

Ὁμα]οθάοη 186 ακργεβε]Υ πιεηθοηθά αδ 
"ο βτεῦ ααίμοτ.” 

ἴσας] ἘσφιαΠγ οἳ ροββθββῖοηΒ 6 {1θ 
ἀοοωῖηθ απάθς ἀϊδοιβείοη, α. ἀῑπετεηί 

ἆτεαπα Γγοπω ἴπαῦ οἳ Ῥ]αΐο, Ῥαΐό οηθ 

εα πα] εγτοπθοΆΒ, απά Ῥεγιαρθ ΤΠΟΓΘ 
οα]ου]αζεά {ο εχοῖθο απά πηϊρ]εαά πο 
1ης οἱ α ευΠετίηρ Ῥορυ]αθίου, 1 αὖ 
ἴλθ Βα4ΠΠ6 {πιο 16 Ὦο ΥετΥ Ιρπογβηῦ. 

Έου 16 15 εαδίετ {ο ϱταςρ ἴῆαη {]ιθ οΟΠΙ- 
Ῥ]ες ατταηρεπηεηῦς οοτητηαΠΙῦγ οΕ νγ]νθΒ 
αηᾶ Ῥτορετῦγ ΙΠνο]γθβ. 

3 τὰς ἤδη κατοικουµένας] 8ο. ποιεῖν. 

«Τ]μαῦ βἰαζες αἰτονάγ αοἰὐια]]γ βευ]εά 

απά οτραπἱζθά ϱΏου]ά ἆο 10. 
5 προσήκει] “Ιν ἶ Ἱπουπιρεηῦ 9 

ἔπεπῃ.᾽ 
ὑπεραίρῃ] ΄τῖδο αρονο.᾽ 

6 διότι] ὅτι. Όοπαρ. ποίθ οἩἳ Ι. 
11. 1Ο. 

- 4 

τοῦτο δὲ κατοι- 3 1266 Β 



Ῥ]α]εαβ. 

70 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΒ. ΓΙ8. 

” η , 3 4 4 / ϱ. α ./ 
έχει τινα δύναμιν εις την πολιτικην κοινγωγνιαν η της ουσιας 

- / η) [ή / ὧω ὁμαλότης, καὶ τῶν πάλαι τινὲς φαίνονται διεγνωκότες, οἷον 
/ . Σα, 5 . / εἳ 

καὶ Ζόλων ἐνομοθέτησεν, καὶ παρ ἄλλοις ἐστὶ νόμος Ὁς κω- 
” .. / ο] / 

λύει κτάσθαι γῆν ὁπόσην ἂν βούληταί τις. 
{ / α 3 

ὁμοίως δὲ καὶ 
4 .. - ε / ϱ/ ) ΛΔ ῃ 

τήν οὐσίαν πωλεῖν οἱ νόμοι κωλύουσιν, ὥσπερ ἐν λοκροῖς 
’ . 3 4 - φἳ 4 . ο) ’ / 

νόμος ἐστὶ μή πωλεῖν, ἐαν μή φανεραν ἄτυχιαν δείἕη συμ- 

Ἰ βεβηκυῖαν. ἔτι δὲ τοὺς παλαιοὺς κλήρους διασώζειν. τοῦτο 
δὲ λυθεὲν καὶ περὶ Λευκάδα δημοτικὴν ἐποίησε λίαν τὴν πο- 

/ 9 αν 3 3 ” / 5 .] ” « / 

λιτείαν αὐτῶν' οὐ γαρ ἐτι συνέβαινεν ἀπὸ τῶν ὠρισμενων 
, 9 4 9 3 ’ 3 Φ 4 3 ’ 

τιμηµατων εἰς τας ἄρχας βαδίζειν. ἀλλ ἐστι την ἰσότητα 
4 « ά - ης ’ “Ἀ / , / 

μεν ὑπαρχειν της οὐσιας, ταύτην ὃ ᾖᾗ) λίαν εἶναι πολλήν, 
ϱ/ - Γι] [ὁ ο -- / Αν 

ὥστε τρυφᾶν, Ἰ λίαν ὀλίγην, ὥστε ζην γλίσχρως. δῆλον 
3 9 4 3 εἰ Α Δ 

οὖν ὡς οὐχ ἱκανὸν τὸ τᾶς οὐσίας ἴσας ποιῆσαι τὸν νοµοθέτην, 
9 8 ζω) ” / 4 . Ν. . 4 ΄ 

8 ἀλλὰ τοῦ µέσου στοχαστέον. ἔτι ὃ) εἴ τις καὶ τὴν µετριαν 
νϕ 9. ον ου 4 ” αν . - . 

τάξειεν οὐσίαν πᾶσιν, οὐδὲν ὄφελος' μᾶλλον γαρ δεῖ τὰς 
9 / ε / ο Δ 9. σα ο) 3 ” 4 

ἐπιθυμίας ὁμαλίζειν ἢ τὰς οὐσίας, τοῦτο ὃ οὐκ ἔστι μὴ παι- 

ϱ παιδείας. 

’ - Ν - / 

Φευομµένοις ἱκανῶς ὑπὸ τῶν νόμων. ἳ “Ἀ 

᾽Αλλ᾽ ἴσως εἴποι ἂν ὁ 

Φαλέας ὅτι ταῦτα τυγχάνει λέγων αὐτός' οἴεται γὰρ δυοῖν 
’ ιν ΄ ο ’ α / .] 

τούτοιν ἰσότητα δεῖν ὑπάρχειν ταῖς πόλεσιν, κτήσεως καὶ 
9 4 ς - 

ἀλλὰ τήν τε παιδείαν ἥτις ἔσται δεῖ λέγειν, καὶ 
Δ , 4. 4 4 4 δὲ ” ” . 3 

το µιαν εἶναι και την αυτήν οὐὸεν ὄφελος" εστι γαρ την 
ο) 4 4 ωὶ 4 ’ 3 λ ’ ω] ’ . ωὶ 

αὐτην µεν εἶναι καὶ µιαν, άλλα ταύτην εἶναι τοιαύτην ἐξ ης 
5” 3 [ο] - υ] ’ ων] [ο ο] 

ἔσονται προαιρετικοὶ τοῦ πλεονεκτεῖν Ἰ χρημάτων Ἠ τιμῆς 
/ ὪΕ / 3 / ὸ Δ η ο) ’ 

Το συναμφοτέρων. τι στασιάζουσιν οὐ µονον ὁια την ἀνισό- 

Σόλων] Τηϊ9 αἰ]αβίοη {ο Βο]οη ἆοθρ 

ποῦ ΑΘ6ΠΙ Ίο ΙπΙρΙγ απΥ {ἴπίης πηοτθ 
βρεοϊῇο λατ (λα Βο]οη τοοορτῖβεά {πο 
Ἱηροτίαπῦ Ῥοατίπρ οἩ ἴμο Ῥο]σα] βο- 

οἱοῦγ ος ιο ατταπςαεπηθη{β υη]ι τοσατά 
{ο Ῥτορετίγ. 

ἐν Λοκροῖ] πο Ἐριπερ]ιγτίαη Τιο- 
οτίαηβ {οχ Ὑποπι Ζαἱεασοις Ἱεριε]αῦεά, 
π, χἩ, 6. 

διασώζευ] Το Ἱεερ ταπα]ετοᾷ 
{πτοιρ]οιθ. Το ΙπβπΙνο ἀερεπάβ 
ΟΏ νόμος ἐστί, Τ1ἱ8 ρτον]βῖοη οχ]αθά 
Ιπ πο ο) εηϊῃ Ίαν, ΟΌοπιρ, Ίου. Χαν. 

7. Λευκάδα] Οοπιρ, ἄτοῖθ, 111. 539, 

543, ΤΟΓ ἃ ποβῖορ οἱ ἴπο οατ]γ Ἠϊβίοιν | 

οἱ Τμεισας. Τ]ο ἀείαϊ]ς οἳ 1099 οοπβίῖ- 
ὑαδ]οπα] ΠϊβίοτΥγ ατο νετγ βοαηίγ. 

οὐ γὰρ ἔτι, κ.τ.λ.] ΄Έοτ ἴπο τορυ]ό 

νας ὑλαῦ {πο αρροϊηζεά απαΙβοαίῖοη 
ν/α8 πο Ίοησετ τοφπῖτεά Ῥείοτε εΠπίχαποθ 

1πζο οῇΏῇμος,᾽ 
ϐ Α ἆπο οαπαΠῦγ παϊσπό Ῥο εεία- 

Ῥ]ρ]οά, απᾶά γεῦ Όπετο πνου]ά Ῥ6 πο 
ριαταπῦθο {ον 159 οχἰείεποθ. Τ19 αἲ- 

ταησεπηθηῦ Ὑγου]ᾶ Ῥο ορεηπ {ο ΙΠΙπῃθ- 

ἀϊαίο ἀῑδίατραπος; Του α ἀϊδιτρίπς 

681159 19 6Υεγ αὖ Ἠαπά ἴπ {Πο ῬΡαββ8ΙΟΠΒ 

ΟΓΤηΘΗ., 

ὅτι ταῦτα, κ.τ.λ.] ΄Τ]ηαϊῦ Το νῇ] Ὦο 

{οαπά Ἰήπηβα]{ {ο α1]ουν 018.) 



ΠΠ. 7.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 8. 7ι 
νν , . Δ 4 8 4 ω) ͵ - ια , 

τητα τῆς κτήσεως, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν τῶν τιμῶν. τούὐναντίον 
π ο η. ε 4 λ Α 4 ας , 

δὲ περὶ ἑκατερον' οἱ µεν γαρ πολλοι διὰ τὸ περι τας κτή- 
ὦ 4 4 - - δν ”/ ϱ/ σεις ἄνισον, οἱ δὲ χαρίεντες περὶ τῶν τιμῶν, ἐὰν ἴσαι' ὅθεν 

καὶ 
ἐν δὲ ἴῇ τιμῇ ἡμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός. 

3 , ὸ θ ὸ λ . α 1ὸ ο Ὀ) ιά 
οὐ µόνον ὃ οἱ ἄνθρωποι ὃια τἀναγκαῖα ἀθικοῦσιν, ὧν ἄκος 
Ὁ - ο. ο - 

εἶναι νοµίζοι τὴν ἰσότητα τῆς οὐσίας, ὥστε μὴ λωποδυτεῖν 
8 4 ςὙ Α ο 9 Δ λ ο / 4 4 9 

διὰ τὸ ῥιγοῦν ἢ πεινην, ἀλλὰ καὶ ὅπως χαίρωσι καὶ μὴ ἐπι- 
” Ν ρα , 

θυμῶσιν' ἐὰν γὰρ µείζω ἔχωσιν ἐπιθυμίαν τῶν ἀναγκαίων, 
’ 

διὰ τὴν ταύτης ἰατρείαν ἀδικήσουσιν. οὐ τοίνυν διὰ ταύτην 
’ 3 . 4 ἀϕ ] υπ ο [ή η - ” [ω) 

µόνον, ἀλλὰ καὶ ἂν ἐπιθυμοῖεν, ἵνα χαίρωσι ταῖς ἄνευ λυπῶν 
οὐ Φ ” - ζω) ’ ὸ . ω Φτβ 

ἠδοναῖο τί οὖν ἄκον τῶν τριῶν τούτων; τοῖς μὲν οὐσία 
”- ”- 4 

βραχεῖα καὶ ἐργασία, τοῖς δὲ σωφροσύνη: τρίτον ὃ, εἴ τινες 
ω) / 3 Ὁ] ο] " 3 

βούλοιντο ὃδύ αὑτῶν χαίρειν, οὐκ ἂν ἐπιζητοῖεν εἰ μὴ παρὰ 
” 4 3’ 9 4 

φιλοσοφίας ἄκος αἱ γὰρ ἄλλαι ἀνθρώπων δέονται. ' ἐπεὶ 

1Ο τοὐναρτίον] “Ῥιῇ {ο ο3βο 15 Τ6- 
νειβεά νη(Ἡ τορατά {ο 6αο]ι ο {πο Όννο.) 

ἐὰν ἴσαι] Ὁοπαρ. Ἐ]αίο, 704. ΝΙ. 

757. α.: οὐκ ἂν γένοιντο φίλοι ἐν ἴσαις 
τιμαῖς διαγορευόµενοι φαῦλοι καὶ σπου- 

δαῖοι' τοῖς γὰρ ἀγίσοις τὰ ἴσα ἄνισα 

γίγνοιτ’ ἄν. Π. ΤΧ. 310. 
ΤΙ ὧν ἆκος] ὧν ἀδικημάτων, «νε 

Ἰο ὑμϊπ]κα ιο τοπωθάγ 16 ἵπ οαπα]ὔγ 

οἳ Ῥτοροτίγ. Μαη οοπωταῖό Ππ]αβίος, 
νιο]αίο {λαῖτ βοοῖα] ἀπίγ, πού πιεταΙγ 
{ο βακ[γ ιο οτανίηρς οἳ Ἠαάπρετ ος 
{ο πατὰ ο οοἷᾶ, ας αἶδο {ο ρταῦγ 
ἐλμεῖτ ραββῖοης απά ἆθβῖτοςβ, απά ὑλαῦ οη 

ο {αχ στεβ{ες 8οα]θ {ἨΠαη οη Ῥο οα]]εά 
ἨΘΟΘΒΒΑΙΥ, οὐ διὰ τἀναγκαῖα ἀλλὰ καὶ 
διὰ τὰς ὑπερβολάς; Οιεῖγ ἀθβῖτον Το 
ψγεἙΙ, Ἠοποισ, απάἆ οἴλειγ εχίεγηα] 

σοοἆς. 
ταύτης] 5ο. τς μείζονος. 

12 “ος, ασαἶη, 18 {Π]βαθοοπά εποαρῃ; 

ἴπο βἰαθεπιοηό 6 ποῦ γεῦ οοτιρ]είο. 

εη νη]] εγεη {οτηι ἀἆθβῖτες Γοτ εχίετηα] 
6οοάς ἵπ οτάςγ {ο 5εοαγο {πο επ]ογπιεηό 
οἳ ιο Ῥ]εαβιτος νγΏ]όἩ ἆἲθ ΠΠΟΟΟΠΙ- 
Ῥαπ]εά νη(Ἡ Ῥραΐη ; 1Ἠοβθ, Παπηθίγ, 

ψ/η]οἩ ἆο ποῦ Ἰπγο]νθ αηγ Ῥτενίοιθ 

Β6ΏΒΘ οἱ νγαηῦ,. ἨΠΙ {λοβο ἔἨτου ον] 

{ο πιθεῖ γ]αῦ ατο ἐλο τοπηεά]εβ αγαή]- 
4Ώ]θ ξ Αραϊηεί ἴ]μο Πτα 1ο τεπιθάΥ 
Ἠθς ἵη α πια] Ῥτορετόγ απά Ἰαρόιτ. 
Το πηθεῖ {μα βοοοπἀ, ἔλθ νΙτύπο οἱ βε]{- 

οοπίτοΙ 16 τοφπϊτθά. Έοτ ἴπο Οἀμτᾶ, 
δταπ πρ ἐμαΐ {ποτε 4Γθ ΊηΕΠ Ὑγηο γου]ά 

οοπιπηαπά {1ο Ῥ]θαβατθς υγμ]ο] ἆθροπά 
ΟΠ {Πεπηβε]νοῦ 8ἱοπΠθ6, {πο ΡΙΘΒΒΙΤΘΒ 
νη]ο]ι ατθ 119θ Γτοτη Ῥαΐπ, {πεΥγ βΠοα]ά 
ποῦ Ἰοο]ς {ον α, τεπιθἆγ ο απγ απατίθς 
Ῥαΐῦ ἹπέεΠοεοίαα] οαἨναίοηῦ. ΑΙ οἴμος 
Ῥίθαδατος τόα το {616 αἱά οἱ οἴλοτβ, 419 
πού οοτηρ]είθ ἵπ {Πετηβε]νοςβ.᾽ ΒαοἩ 18 
{1ο πιοαπῖηρ οἱ {μ]ς βδοθῖοῦ, 1 Ῥε[ενο. 
ταῖς ἄνευ λυπῶν ἡδοναῖς ἵ εααϊνα]εηί 
{ο δύ αὑτῶν χαίρει. 

τῶν τριῶν τούτων] Αβο, ἀδικημάτων. 
Οοπαιρ. {ος ο ἀῑδάποῦιοη Ῥοεύνγθεη 

τὰ ἀναγκαῖα τῶν ποιούντων ἡδονήν απᾶ 

τὰ αἱρετὰ καθ᾽ αὑτὰ ἔχοντα δ᾽ ὑὕπερβο- 

λήν, Ελ. ντ. νΙ. 2. Ῥ. 1147, Ὦ. 24, ἃπὰ 

ΧΤΠ. 2. Ῥϊ8. Ῥ. 1154, 165. 

αἱ γὰρ ἀλλαι ἀνθρώπων δέονται] 
Οοπιρ. ΕΠ. Χ. ν, 4. Ῥ. 1177, 27. 

12 Οοπιρ. Ἐπατ. Ῥ]λωη. 534, απᾶ 

Μου, Ῥαν. Γιο, τν. 6ο. 
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- . 8 ’ .) .] 3 . .] 

Ῥμα]ει. ἀδικοῦσί γε τὰ μέγιστα διὰ τὰς ὑπερβολάς, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὰ 
-- Γω) ” 4 -- . 4 

ἀναγκαῖα, οἷον τυραννοῦσιν οὐχ ἵνα μὴ ῥιγῶσιν. διὸ καὶ 
« . / Ἀ ) / 5 ’ 9 . ’ 

αἱ τιμαὶ µεγαλαι, ἂν ἀαποκτείνη τις οὐ κλέπτην ἄλλα τύραν- 
᾽ ν . ν , θ . , - 

νον. ὥστε πρὸς τάς µικρας ἀδικίας βοηθητικὸς µόνον ὁ 
νο ”/ 8 . ’ 

14 τρόπος τῆς Φαλέου πολιτείας. "τι τὰ πολλὰ βούλεται 
ΑΔ λ . , - 

κατασκευάζειν ἐξ ὦν τὰ πρὸς αὑτοὺς πολιτεύσονται καλῶς, 
” ῳ. Λ ) ’ 

δεῖ δὲ καὶ πρὸς τοὺς γειτνιῶντας καὶ τοὺς ἔξωθεν πάντας. 
- / Δ 4 

ἀναγκαῖον ἄρα τὴν πολιτείαν συντετάχθαι πρὸς τὴν πολε- 
4 : , . 4 ο. ἂν 111 ”/ ε ’ δ] π 

1ῷ μικὴν ἰσχύν, περὶ ἧς ἐκεῖνος οὐδεν εἴρηκεν. ὁμοίως ὃε καὶ 
Α- ”- 3 .) / 4 3 

περὶ τῆς κτήσεως" δε γὰρ οὐ µόνον. πρὸς τὰς πολιτικὰς 
[ή ε 8 « [ή 2 4 4 3 4 ” θ δύ χρήσεις ἱκανὴν ὑπάρχειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἔξωθεν κινδύ- 

/ ο) ὸ . - « / ΄ , 
νου. διόπερ οὔτε τοσοῦτον δεῖ πλῆθος ὑπάρχειν ὧν οἱ 

’ ο Ἡ , 9 ’ ν ε ὃ ” 9 ’ 

πλησίον καὶ κρείττους ἐπιθυμήσουσιν, οἱ ὃ ἔχοντες ἀμύνειν 
9 , η) » / / ο [ή ϱ/ Δ 

οὗ δυνήσονται τοὺς ἐπιόντας, οὔθ) οὕτως ὀλίγην ὥστε μὴ 
- 4 - - / 

δύνασθαι πόλεμον ὑπενεγκεῖν μηδὲ τῶν ἴσων καὶ τῶν ὁμοίων. 
- κο 4 - 4 ’ 

16 ἐκεῖνος μὲν οὖν οὐδὲν διώρικεν, δεῖ δὲ τοῦτο μὴ λανθάνειν, 
ς ’ - 9». Ἡ ” Φ ”/ τα . 4 

ὅτι συμφέρει πλῆθος οὐσίας. ἴσως οὖν ἄριστος ὄρος τὸ μὴ 
- - Δ ”- 

λυσιτελεῖν τοῖς κρείττοσι διὰ τὴν ὑπερβολὴν πολεμεῖν, ἀλλ) 
ϱ/ ϱ ολ 3 ἃ 3 ” ’ 3 , ” ”/ 

17 οὕτως ὡς ἂν καὶ μὴ ἐχόντων τοσαύτην οὐσίαν. οἷον Εύβου- 
, ο 

λος Αὐτοφραδάτου μέλλοντος Αταρνέα πολιορκεῖν ἐκέλευ- 
9 , [ 9 ’ ” ’ ια) ’ 

σεν αὐτόν, σκεν/άµενον ἐν πόσῳ χρόνῳ λήψεται τὸ χωρίον, 
[ή ζω) / ’ 4 / 3 / 3 

λογίσασθαι τοῦ χρόνου τούτου τὴν δαπάνην' ἐθέλειν γαρ 
- ” Δ - 

ἔλαττον τούτου λαβὼν ἐκλιπεῖν ἤδη τὸν ᾿Αταρνέα. ταῦτα 
39 4 9 [ο Ν 3 [ή ’ ή 

ὃ εἰπὼν ἐποίησε τὸν Αὐτοφραδάτην σύννουν γενόμενον 
νι 4 Ὁ - 

18 παύσασθαι τῆς πολιορκία. ἔστι μὲν οὖν τι τῶν συµ- 
4 3 -ν - [ 8 .) 

φερόντων τὸ τὰς οὐσίας εἶναι ἴσας τοῖς πολίταις προς το 

διὸ κα] Έοτ Ἠίβ οτἴπιθ 3Τθ {]ιθ ἀλλ οὕτως ὡς ἄν, κ.τ.λ.] ΄Ότπί οπΊγ 
Ετεαύεαῦ. Όοπιρ. ἀτοίΐο, ΤΙ. 57, ποῦθ, | ἵπ ο.8θς ἵη νγμῖο]ι ἐπου πνου]ά ἆσ βο Ἰαά 

ΤΠΙ8 Ρ8β86ασο ἵ5 ᾳαοίεά νηθ]ι οἴμοτα ἵπ | ἴλο Ῥατίγ αββα]εὰ ποῦ 8ο τηιο]ι Ῥτο- 

Π]υβίταβίοι οἱ ἔπο νίον; ἴαἰκεη οἱ ἴμο | Ῥοτίγ ἵπ 1 Ῥοββοβεῖοη. Τ]ο πνθα]έ]ι 
ἀερρού Ὦγ ρΙή]οβορῄμετα. βλοα]ά πεγεσ Ῥε ἴμο θεπιρέαθίοη {ο 4Ώ 

15 μηδέ] ποῦ 6ΥεΠ.᾽ αἴθαο]ς. 

16 ὅτι συµφέροι πλῆθος οὐσίας] ἘῬο- 17 Έοτ Αιορηταᾶαίθς, 86ο Ἐπαϊθ], 
γετίγ ἴπεη 6 ποῦ Ἱπ 198] α σοοᾶ. | Βίοφ. Ὠίοὶ. 

ἨΜεα]έ] 16 ἀεεϊταδρ]ε 45 επαβ] πρ τω»Π {ο 18 καὶ γάρ, κ.τ.λ.] Τη {αοῦ, ἐπί 

αὐύαῖη Ἠΐ6 Ρα] Ἠλοτίγ, ο οοπηρ]είο | νοτγ οαπα]Ιέγ οοπ{αϊης 1π 16 απ εἸεπηθπέ 

εχεγοῖβο οἱ αἲὶ Ἠϊ5 {που]θῖθΒ πρ {ο ἐλλοῖτ | οἳ ἀῑβοοτά. 

παζυτα] Ἠτοίθ. 
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μὴ στασιάζειν πρὸς ἀλλήλους, οὐ μὴν μἐγ᾽ οὐδὲν ὡς εἰπεῖν. 

Π. 7.1 

4 8 “Ἀ / 9 - ιν ο 3 ” εν ά 

καὶ γαρ ἂν οἱ χαρίεντες ἀγανακτοῖεν ἂν ὡς οὐκ ἴσων ὄντες 
5/ λ Δ ’ ’ 9 ’ 8 ή 

ἄξιοι, διὸ καὶ φαίνονται πολλακις ἐπιτιθέμενοι καὶ στασιά- 
” κ. α / - 3 ’ ” . 4 

ζοντες. ἔτι ὃ ἡ πονηρία τῶν ἀνθρώπων ἄπληστον, καὶ τὸ 
- 4 4 ’ [ ϱ ”- 3) ή 

πρῶτον µεν ἑκανον διωβολία µόνον, ὅταν ὃ Ίδη τοῦτ Ἰ πά- 
3 / - ’ ιό 3 ” 3 

τριον, αει δέονται τοῦ πλείονος, ἕως εἰς ἄπειρον ἔλθωσιν' 
” Ν « Α 9 / ’ ζω] Ν 4 Ν., [ 

ἄπειρος γαρ ἡ τῆς ἐπιθυμίας φύσις, ἧς προς την ἀναπλήρω- 
Ώ - ω Ὡ ’ 3 9 αν - 

σιν οἱ πολλοὶ ζῶσιν. τῶν οὖν τοιούτων αρχή, μάλλον τού 
8 οκ ε ’ Δ 4 . 3 - ο) ’ ’ 

τας οὐσιας ὁμαλίζειν, το τοὺς µεν ἐπιεικεῖς τῇ φύσει τοιού- 
’ ς/ ἃ - 4 4 

τους παρασκευάζειν ὥστε μὴ βούλεσθαι πλεονεκτεῖν, τοὺς δὲ 
1λ ο/ δύ - ὸ 3 / ο ο 

φαύλους ὥστε µη ύνασθαι' τοῦτο ἐστίν, ἂν ἠττους τε 
- .] 4 3 τν 3 - λα] 4 9 ’ - 

ὧσι καὶ μὴ ἀδικῶνται. Οὐ καλῶς ὃ οὐδὲ τὴν ἰσότητα τῆς 
κώδά α εν .] . 4 - - - 9 ’ , 

οὐσιας εἴρηκεν' περὶ γαρ την τῆς γῆς κτῆσιν ἰσάζει µόνον, 
εἰ 4 . 8 , - 8 / 

ἔστι δὲ καὶ δούλων καὶ βοσκημάτων πλούτος καὶ νοµίσµα- 
Ἀ 

η 
/ Ὡ , ο ρῦ. / αλ ’ Δ / 

πάντων οὖν τούτων ισὀτητα ζητητέον ᾗ ταξιν τινὰ µετρίαν, 

8 4 .) - ’ , , 

τος, καὶ κατασκευη πολλή τῶν καλουμένων επίπλων. 

Ἀ ’ 3 ’ [ ὑ] 3 - / 

Ἰ πάντα ἐατέον. Φαίνεται ὃ ἐκ τῆς νομοθεσίας κατασκευ- 
’ / ’ 9 - ’ 

άζων τὴν πόλιν µικρᾶν, εἴ Υ οἱ τεχνῖται πάντες δημόσιοι 
5” 8 4 [ ’ ’ - / 9 3 

ἔσονται καὶ µη πλήρωμα τι παρέξονται τῆς πὀλεως. ἀλλ 
” - Ὁὶ ᾽ Δ Ν - 

εἴπερ δεῖ δημοσίους εἶναι τοὺς τὰ κοινὰ ἐργαζομένους, δεῖ 
’ 3 .) ’ . « / / 

καθαπερ ἐν ἘἨπιδάμνῳ τε, καὶ ὡς Διόφαντός ποτε κατε- 
Γ Γ , -- ” 3 , Α 4 5 

σκεύαζεν Αθήνησι, τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον. Περὶ μὲν οὖν 
’ / Δ 5 / 4 / 

τῆς Φαλέου πολιτείας σχεδὸν ἐκ τούτων ἂν τις θεωρήσειεν, 

εἰ τι τυγχάνει καλως εἰρηκὼς } κὴ καλῶς. 
4 ζω) 4 μάς 

Ἱππόδαμος δὲ Ἠὐρυφῶντος Μιλήσιος, ὃς καὶ τὴν τῶν 

10 διωβολία] Ἔπο Ῥαγ οἱ ἀῑοαδίβ 
απᾶ ππθπηροτς οἱ {λε 4ββετΏΡΙγ. 

30 τῶν οὖν τοιούτων ἀρχή] “Ίπ βαοἩ 
πηαθίθτς {πο τεα] Ῥτϊποῖρ]ο 18.) 

τοὺς ἐπιεικεῖς] -- χαρίεντες, ο. ὃ 19. 

Το τοβρεοίαρ]ε Ῥρατί --- ἴπο αβρρος 
0Ἴὰββθ. Τ]ηο υνοτά 18 αβεᾶ, {λα 15, ἵη 

α Ῥο]δ]οα] 8ΕΠ56, 38 15 φαύλους ]αδῦ 

Ῥε]ον;. 
αι ἜΈτοπι οΏ]εσβοηβ {ο ο ρτεαῦ 

Ῥτιηποῖρ]ε οἳ Ἐμα]εας᾽ οοηβΙδαῦίοη, Ἐθ 
60188 ΠΟΥΥ 6ο οπθ ΟΥ Όνγο οΏ]εοθίοηβ ΟΠ 

Ροϊηίς οἱ ἀεία]]. 

ἐπίπλων] ΄πιογθαβ]εβ.᾽ 
22 οἱ τεχνῖται, κ.τ.λ.] Τ1ο ατί- 

βαΏ8 απά ἰγαάθβεπιεη οοηβ]ἰἀεγθᾶά ἵπ ἴ]θ 
Ἠρ]ί οἱ εἶανες Ῥε]οποίηρ 6ο {πε ραβ]ο, 

23 Τηθ ϱ3865 πΥπῖοἩἈ Ὦθ αποῦθ 38 

ἀϊβετεηέ {τοπ ἴῑα ατταηρεπηεηύς οἳ 

Ῥμα]εας ατα, ἔγοτα ους νυαπὺ οἳ Κπου- 

Ἰεάσε οἩ ἴμε εαῇ]οοῦ, αδε]εβΒ 5 Π]αβ- 
{ταίίοηπβ. ΌὉοπρ. (τοῦε, ΤΠ. 642. 

κατεσκεύαζεν] ΄νυ]θμεᾶ {ο οβαὈ]Ις]ι. 

ὙΤΙΠ. 1 ἘΈοτ Ἠϊρροάαπιαβ, 899 
ΒπαΙ(Ἡ, ία. Βίοφ., απιά ατοῖθ, νΙ. 27. 

Ῥ]α]εακ. 

υ 6) 
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άπψε πόλεων διαίρεσιν εὗρε καὶ τὸν Πειραιᾶ κατέτεµεν, γενόμενος 

καὶ περὶ τὸν ἄλλον βίον περιττότερος διὰ φιλοτιµίαν οὕτως 
ϱ - ϱ - / - ’ . 

ὥστε δοκεῖν ἐνίοις ζην περιεργότερον τριχῶν τε πλήθει καὶ 
, ”- δὲ 5 ο ια) - ᾽ η) α. δὲ 

κὀσμῳ πολυτελεῖ, ἔτι ὁε ἐσθῆτος εὐτελοῦς μὲν ἀλεεινῆς δὲ 
9 . . [ή 3 Ν . . 4 4 / 

οὐκ ἐν τῷ χειμῶνι µὀνον ἄλλα καὶ περὶ του θερινοὺς χρό- 

νους, λόγιος δὲ καὶ περὶ τὴν ὅλην φύσιν εἶναι βουλόμενος, 
Α - ’ . 

πρῶτος τῶν μὴ πολιτευοµένων ἐνεχείρησέ τι περὶ πολιτείας 
- - 3 / 2 εἰπεῖν τῆς ἀρίστης. Ἱατεσκεύαζε δὲ τὴν πόλιν τῷ πλήθει 

μὲν µυρίανδρον, εἰς τρία δὲ µέρη διηρηµένην' ἐποίει γὰρ ἓν 

μὲν µέρος τεχνίτας, ἓν δὲ γεωργούς, τρίτον δὲ τὸ προπο- 

8 λεμοῦν καὶ τὰ ὅπλα ἔχον. διῄρει ὃ εἷς τρία µέρη τὴν χώ- 
4 4 ε ’ ) δὲ ὸ / 4 ὃ) δἱ . ς) 1 

ραν, τὴν μὲν ἱεράν, τὴν δὲ δηµμοσίαν, τὴν δ) ἰδίαν' ὅθεν μὲν 
4 ’ , λ "ν ’ ε ’ 3 . ὃν 

τα νοµιζόµενα ποιήσουσι προς τους θεούς, ιεραν, αφ ὧν 

οἳ προπολεμοῦντες βιώσονται, κοινήν, τὴν δε τῶν γεωργῶν 
δε, 5/ ὸ χὸ. ώα Αα / Ὁ) [ ’ . 

4 τοιαν. ῴετο ειοή και των νοµκων είναι τρια Μονον' περι 

ον λ ε , / ῃ 9 -Ά λ 9 , 
ων Ύαρ αι δίκαι γινονται, τρια ταυτ ειναι τον ἀριθµον, 

ὕβριν Βλάβην θάνατον. ἐνομοθέτει δὲ καὶ δικἀαστήριον ἓν 
λ [ 9 τά / » / 4 . 9 « κ , 

το κύριον, εἰς ὁ πασας ἀνάγεσθαι εν τας µή καλῶς κεκρι- 

Ἴσθαι δοκούσας δίκας' τοῦτο δὲ κατεσκεύαζεν ἐκ τινῶν γερόν- 
1268 ὕ των αἱρετῶν. τὰς δὲ Κρίσεις ἐν τοῖς δικαστηρίοις οὐ διὰ 

ψηφοφορίας ῷετο γίνεσθαι δεῖν, ἀλλὰ φέρειν ἕκαστον πινά- 

κιον, ἐν ᾧ γράφειν, εἰ καταδικάζοι ἁπλῶς τὴν δίκην, εἰ ο) 
Π 

9 ’ 6 ων) / κ 9 δὲ ΔΝ 4 Δ δὲ ’ - ὸ / 

ἀπολύοι ἁπλως, κενον' εἰ ὁξ το µεν το ὁε µή, τοῦτο ιορι- 
- ο α) ” - - 3 ’ 

ζειν. νῦν γὰρ οὐκ ῴετο νενομοθετῆσθαι καλῶς' ἀναγκάζειν 

περιττότερος διὰ φιλοτιμίαν] ΄ταί]ιοτ 

εοορηίτῖο {οτι οβθθηζα610Ἠ.᾽ 

περιεργότερον, κ.τ.λ.]  βοπιευηαῦ 

εχἰταναραη{]γ, ῬοῦἩ ἔγοτα πο απαπ{γ 

αηᾶ εχρεπβῖνο οτηβηεπ{Θβ οἱ Ἠ]8 Ἰιαῖτ.᾽ 
λόγιος δέ, κ.τολ.] απᾶ νήκμῖηρ {ο Ῥο 

νγε]]-Ἱη[οτπηθεά οηἨ αἲἰ ϱαρ]εοίς οἱ παίατα] 

βοϊεησθ, ΄΄α ΤΊΔΏ οἱ οοηβ]ἀεταβ]α αὐαίη- 

ΠηΘΩΓ6 Ίπ Πο Ῥ]γβίσα] ΤΙΙΊΟΒΟΡΗΥ ος 

ἴμο αρθι Το ποτά λόγιοι οσοι 

Ἰαῦες, 1Υ. (ντ) κ. 3. Οοπιρ. Ἠοτοά, 1, 

τ. Ἡ. ῃ. 
1 οππποῦ Ῥαό ΟΙπ]ς ἐΠ]ς νγ]ο]ο ἆθ- 

βοτρΏίοη οἳ Ἡϊρροάαπιαβ νετ ειβρῖ- 

οἵοιβ, ποῦ ἂ8 {ο ἴπο ἐταῦ] οἳ 16 ἵτπ Ἱ- 

βο]{, Ῥ{ α ἴο 169 Ῥείπο Ατροί]ε. Τ6 
νγοι]ά Ῥο ποτε οοπβϊκίοπ ση Τ]εο- 
Ῥηταδίιβ. Τ{ 86εΤΙΒ ο 1ηθ 9Ἠ96 οἳ {πο 

ΤΙΔΗΥ Ῥ]ασθς ἵπ ὙυἨΙοἩὮ τοι τηδΥ τεᾶ- 

βοηαΡ!]γ δαβρεοῦ α Ἰαΐετ Ἰαπά. 

3 ἀφ' ὧν] αδεά νηλοαῦ ΑΠΥ τορατᾶ 
{ο ἴμο πΊτηΡετ,α5 ἴ]ιε ο π]να]οπό οἱ ὅθεν. 

4 δικαστήριο», κ.τ.λ.] ἃ ΒΙΡΤΕΠΙΘ 
οοατύ οἱ αρρεα]. 

5 εἰ καταδικάζοι ἁπλῶς] ΄ «ΤΕ Ίο 

ΒΙΠΙΡΙΥ ϱανο βεηίεηοθ ασαϊηδῦ {πο αο- 
οβες. 

ἀναγκάζειν γάρ] Τ]ε βαρ]εοῦ 18 τὴν 
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Ἠ]ιρροάα- λ 9 ». Ἀ α .λ ον ὸ / ης δὲ [ 
γαρ επιορκειν η ταυτα η ταντα ικάζοντας. ἐτίθει ε νο 

. 138. 
ο , - ϱ/ 

μον περὶ τῶν εὑρισκόντων τι τῇ πὀλει συμφέρον, ὅπως τυγ- 
- : 2. 4 - 

χάνωσι τιμῆς, καὶ τοῖς παισὶ τῶν ἐν τῷ πολέμῳ τελευτώντων 
9 ’ ’ 4 ’ ϱ η ων) Φ.Α 

ἐκ δημοσίου γίνεσθαι τὴν τροφήν, ὡς οὕπω τοῦτο παρ᾽ ἄλ- 
κνόο, 

λοις νενομοθετηµένον" ἔστι δὲ καὶ ἐν ᾿Αθήναις οὗτος ὁ νόμος 

νῦν καὶ ἐν ἑτέραις τῶν πόλεων. τοὺς ὃ ἄρχοντας αἱρετοὺς ] 
εν Αα δή 4. / ν δῇ ὃ 9 , 4 [ / 
ὑπὸ τοῦ ὀήμου εἶναι παντας' ὁὀῆμον ὃ ἐποίει τὰ τρία µέρη 

[ον 4 .] ε ’ 3 Αα υν 4 

τῆς πόλεως τοὺς δ᾽ αἱρεθέντας ἐπιμελεῖσθαι κοινῶν καὶ ἕενι- 
ζω 3 9 ζω) 8 ω Ὁ Αα 8 8 ιό 

κῶν καὶ ὀρφανικῶν. Ἴά µεν οὖν πλεῖστα καὶ τὰ μάλιστα 
εφ, / ς ῥ / ο ο , 3 , η) 

ἀξιόλογα τῆς Ἱπποδάμου τάξεως ταῦτ᾽ ἐστίν, ἀπορήσειε ὃ 
” - / ν Α - - 

ἄν τις πρῶτον μὲν τὴν διαίρεσιν τοῦ πλήθους τῶν πολιτῶν. 
.] - 4 4 

οἵ τε γὰρ τεχνῖται καὶ οἱ γεωργοὶ καὶ οἱ τὰ ὅπλα ἔχοντες 8 
- - [ή 4 

κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας πάντες, οἱ μὲν γεωργοὶ οὐκ ἔχοντες 
ο λ ε δὲ . ”/ . / ς ς / 

ὅπλα, οἱ δὲ τεχνῖται οὔτε γῆν οὔτε ὅπλα, ὥστε γίνονται 
ΝΑ - - 4 

σχεδὸν δοῦλοι τῶν τὰ ὅπλα κεκτηµένων. µετέχειν μὲν οὖν 9 
- - - 9 ’ 4 - η] πασῶν τῶν τιμῶν ἀδύνατον' ἀνάγκη γὰρ ἐκ τῶν τὰ ὅπλα 

5 ’ ’ . 4 3 

ἐχόντων καθίστασθαι καὶ στρατηγοὺς καὶ πολιτοφύλακας 
4 [ι 4 νὴ 4 4 ” 

καὶ τὰς κυριωτάτας ἀρχὰς ὡς εἰπεῖν' μὴ μετέχοντας δὲ τς 
’ - ο - ” Δ 4 , ο 

πολιτείας πῶς οἷόν τε Φφιλικῶς ἔχειν προς την πολιτείαν» 
9 8 -- [ή ω ο) ὶ σϱ , 9 

ἀλλὰ δεῖ κρείττους εἶναι τους τὰ ὅπλα γε κεκτηµένους ἆμ- 
/ ων αγ. α 9) ΑΦ ψ ὸ 4 4 νά 

φοτέρων τῶν μµερῶν' τοῦτο ὃ οὐ ῥᾷὀιον µή πολλους ὄντας. 
9 4 ο. , ὸ ο 4 3 ’ - 

εἰ δὲ τοῦτ) ἔσται, τί δεῖ τοὺς ἄλλους µετεχειν της πολι- 
4 - - 9 / 

τείας καὶ κυρίους εἶναι τῆς τῶν ἀρχόντων καταστάσεως; ἔτι 
ο , - 3 .) 

οἱ γεωργοὶ τέ χρήσιμοι τῇ πὀλει; τεχνίτας μὲν γὰρ ἀναγ- 

Τ,ατῖβρα, Ῥαῦ οηθ οἩη πγΠπϊο] ἔποτο βΘΘΙΙΡ 

ΏΟ ΙΠΕΟΤΙΙΔΙΟἨ, 

νῦν τάξυ, ος 8ΟΊΏΘ Βἰπηῖ]αγ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΗ., 
«Τ]ιο ρτοβεπῦ ατταησεπιθη(,᾽ 

6 ὡς οὕπω, κ.τ.λ.] ΄αδ ποιρ]ι (μ]ς 
λαὰ ποῦ γεῦ Ῥθεη επασίοά Ὦγ Ίαν ἵπ 
οὔμετ 63868.) 

7. ἀπορήσειε... τὴν διαἰρεσιν] ννοα]ά 

Ἠπᾶ α ἀϊβιοα]ίγ Ἱπ 8 ἀῑνϊδίοη οἱ ἴμο 
Ψπο]θ Ῥοάγ οἱ Ἠ5 ο άπεηβ.᾽ 

ϱ µετέχειν μὲν οὔν, κ.τ.λ.] «νσι- 
οιῦ σοΐποσ 8ο Τατ ας 018, 16 18 οἶθατ θ]ιαῦ 

{ος ἔἨατα {ο Αἶλατο ἵπ 1 πο οβ]οες 18 

Ἱπροββίρ]ο.᾽ 
πολιτοφύλακας] α πιαρ]δίταογ ΠΙΘΗ- 

Ώοπεά ντ, (ν.) νΙ. 6, 8 εχϊκῖπρ αὖ 

μὴ μετέχοντας, κ.τ.λ.] “1 πού αᾱ- 

πα θεθᾶ {ο α αΏατο ἵπ πο ρογοετηπιεηῦ, 
Ἠουυ οαπ Πε {οἱ {τιεπάΙγ ο λαί 
ρουετηπηθηῦ Ὦ) Απάᾶ 1 ποῦ ἠπιεπά]γ 0Ίιεγ 

νηἩ πναπῦ οοθγοῖοῃπ. Τηπαῦ πιαρδύ Ῥο 
αἱ]ουγεά {ου, απιά ἴπο αγπιθά οἶαςς ταιδί 

Ῥο είτοηπσετ Πατ Ῥοῦ]λ ἴ]ιο οὔματβ {ο- 

ροΐ]ιον. Ῥιαό Τὸ ἵβ ποῦ 64ΒΥ {οτ ἴπεπι 

{ο Ὦο 8ο ἹΠΙΘ6ΒΒ Π6Υ αἴθ ΠΊΠΙΘΤΟΙΒ 5 

απά 1 πἹποτοΒ, απά Βο 1ο Βίτοπρετ, 

ἔλοη ννηγ αἀτωῖό ιο οὔμετς αἱ αἱ {᾽ 
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Ἡηρροάα- Κκαῑον εἶναι. πᾶσα γὰρ δεῖται πόλις τεχνιτῶν, καὶ δύνανται 
Τ1Β. μές Λ -- / 

---- διαγίγνεσθαι καθάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ἀπὸ τῆς τέ- 

χνης' οἱ δε γεωργοὶ πορίζοντες μεν τοῖς τὰ ὅπλα κεκτηµέ- 
Ἡ υ ] - ’ - -- 

νοις τὴν τροφὴν εὐλόγως ἆν ἦσάν τι τῆς πόλεως µέρος, νῦν 
” ” . ’ δι. ” ” δὲ 4 

1 ὃ ἰδίαν ἔχουσιν, καὶ ταύτην ἰδίᾳ γεωργοῦσιν. ἔτι ὃὲε τὴν 
Π , » ε - α ν / 3 4 

κοινήν, ἀφ᾽ Ίς οἱ προπολεμοῦντες ἔξουσι τὴν τροφήν, εἰ µεν 
.ἲ . ’ Δ 

αὐτοὶ γεωργήσουσι», οὐκ ἂν εἴη τὸ µάχιμον ἕτερον καὶ τὸ 
. ’ μι / 9 δέ / ” 

γεωργούν, βούλεται ὃ) ὁ νομοθέτης εἰ ἑτεροί τινες ἔσον- 
- . - / ’ 

ται τῶν τε τὰ ἴδια γεωργούντων καὶ τῶν µαχίμων, τέταρτον 
4 ’ λ ο α. λ ὸ ν ’ ἀλλ’ 

αὖ µόριον ἐσται τοῦτο τῆς πὀλεως, οὐδενος µετέχον, ἆ 
.] ’ - ’ 3 .] .) ”/ Ώ 3 4 

12 ἄλλοτριον τῆς πολιτεία. ἄλλα µην εἴ τις τους αύτους 
4 ” ’ 

θήσει τούς τε τὴν ἰδίαν καὶ τοὺς τὴν κοινὴν γεωργούντας, τό 
- 4 ο ό - . 9 [ο] 5 

12ό8Ώτε πλῆθος ἄπορον ἔσται τῶν καρὴῶων ἐξ ὧν ἕκαστος γεωρ- 
. . - - 

γήσει δύο οἰκίας, καὶ τίνος ἕνεκεν οὐκ εὐθὺς ἀπὸ τῆς γῆς καὶ 
ο. 9 « , ε Ἡ π η , ἁ . 

τῶν αυτῶν κλήρων αὐτοῖς τε την τροφην λήψονται καὶ τοῖς 
- ’ ᾽ 

μαχίμοις παρέξουσιν; ταῦτα δὴ πάντα πολλὴν ἔχει ταρα- 
, 9 - 93 ϱο 3 - [η 5”, ’ . 

12 χήν. Οὐ καλῶς ὃ οὐδ ὁ περι τῆς κρίσεως ἔχει νόµος, το 

κρίνειν ἀξιοῦν διαιροῦντα τῆς κρίσεως ἁπλῶς γεγραμµένης, 
- 

10Ο διαγίγνεσθαι] 
βε]νεῬ.᾽ 

ἰδίᾳ γεωργοῦσιν] “ Νοῦ τηετε]γ 19 {πο 

Ἰαπά {πεγ οι] ναία ἐμαῖτ οὔη, Ὀαῦ ἴπεγ 

ου]ἠναῦο 16 επ{]τεΙγ {ον {πεπιφε]νος ; 

{ο Ῥτοάιος 6 ποῦ αΠΥ οἱ 165 ἔμτοννη 
1Π{ο α ΟΟΠΙΙΠΟΏ Αίοοῖς, ος πιαάο αναϊ]- 

αΏ]θ {ος {πο οὔπετΒ. 
ΙΙ ἕτεροί τινες ἔσονται] 8ο. οἱ γεωρ- 

γοῦντες τὴν κοινήν, 

12 ἄπορον] ΄ν]] Ῥο α ἀμΠου]ιγ.᾽ 

γεωργήσει δύο οἰκίας] “πιαϊπζαϊη ὮΥ 
αρτίοι]ατο.) 

εὐθύς] “αἲ οποθ,᾽ γ]έμοιέ απγ ἀῑν]- 
βἵοη {α]ίησ Ρρ]ασθ. ΤἨετε ηθεά Ῥο πο 

ἀϊδποίίοη Ῥούπγθεη ϱΟΠΊΠΙΟΠ απά Ρτί- 
ναῦο ]απά. 

ἀπὸ τῆς γῆς, κ.τ.λ.] ἘΤηϊ ννου]ά 

Β66ΊΏ ἴο Ῥο ποὐηῖηπρ ππογθ {Παη /ΓΓΟΠΙ 
ἴλθ β6απηθ Ἰοῦς ο Ἰαπά. Βο 16 18 {ακθη 
Ὦγ Ῥομπεϊάεγ απά ΒίαἩτ: “«.αδ αἶπ 

παπά ἆεηβε]ρεηῃ 1Ἠπθη ἀπτοΆβ Τους 

ετ]εϊ]θεη ἀτιαπάρθᾶο]κεη.” 

«βαρροτί {πεπι- 13 διαιροῦντα] ΄ἀῑςεάπσυϊεμῖηρ.᾽ 

τῆς κρίσεως ἁπλῶς γεγραμμµένης] 1 

ππάρτείατπά {Πῖ5 {ο Ῥε α οοποεπίτα θά 
οχρτεβεῖοη. Ίωπ {αἩ 165 πιοα]ά Ῥε : 
μποτ {ο ἴβδιο {ακεη ἵς απηρίθ, απά 
ὑλετείοτε ἴ]ο γετᾶ]οῖ {ο Ῥε σῖνεπ εποι]ά 

Ῥο Βπηρ]θ. µκρίσις, ΄ἴπε ἀεοϊβῖοη,᾽ Ῥτο- 

Ῥεσ]γ ἵβ πηαἆθ {ο ἆο ἆοαρ]ε ἀπίγ, ἔο 
τερτεβεηί{ Ῥού] {πο {ουτη οἱ ἴμε Ιπά]οί- 
πηεηό απά {1ο Γοττη οἳ ἔμο ἀθοῖβίοη, 

καὶ πλείοσω] Τη αἲὶ ο.5ες οἱ ατοϊίτα- 
Ώοη {ποτ 15 ΠεΟΘΑΒΑΤΙΥ πποτο λατ 
οηθ Ῥατύγ, απά {Παῖτ τοβροοβῖνε οἸαΐπας 

αἀπαῖδ οἱ ἀϊδοιβείοη απά ἀἰδμποίίοπβ. 

Τ1ο ατρ]Ιααὔοχ {Πετεξοτο, οἵ αΓΏΙίτα{οςϐ, 

Ώ]αΥ ἀϊδοιβε ἔλεςο οἰαῖπας νηζἩ οηΏθ 8ΠΟ- 

ματ, απά ἆτανν ἀἰςαποίίοης ας {ο {]εῖτ 

απηοιηζ. Τη α οοιτί οἱ ]αβέΐοο {λμῖς 18 
ποῦ βο. Τμ ἀθε[οπάασπό α5 α εἶπσ]θ 
ρατίγ βίαπάς Ῥείοτο ἴ]α οοιτό {οτ 

ἀεοϊβίοη ΑΙπηΡΙγ. 15 Ἡο ος ἶ56 Ἰε ποῦ 

β1]γ οἩ {πο ροϊηέ ταῖδεά  Τηοτο ἵς πο 
ηθεά οἱ ἀἰδποβίοης 38 {ο απποιηΐ ; 



Π. ϱ.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Β. 7] 
4 , Δ ὸ 4 ὸ ’ ο δὶ 9 4 - 

καὶ γίνεσθαι τον ὁικαστην Οιαιτητήν. τοῦτο ὁ εν µεν τῇ 
- 3 9 

διαίτη καὶ πλείοσιν ἐνδέχεται (κοινολογοῦνται γαρ ἀλλήλοις 
4 » / Ν 9 ἂν . ἃ / Φος Ὁ λὰ 

περὶ τῆς κρίσεως), ἐν 9ὲ τοῖς ὁικαστηρίοις οὐκ ἐστιν, ἀλλα 
- - ’ 

καὶ τοὐναντίον τούτῳ τῶν νομοθετῶν οἱ πολλοὶ παρασκευᾶ- 
4 .. . 

ζουσιν ὅπως οἱ δικασταὶ μὴ κοινολογῶνται πρὸς ἀλλήλους. 
” - 9 ο ε / 9/ 3 / 
ἔπειτα πῶς οὐκ ἔσται ταραχώθης ἡ κρίσις ὅταν ὀφείλειν 

ο 6 ἃ Λ ’ λ ο , 4 ε ὃ , 3 
μεν ὁ ὁικαστήῆς οἴηται, µη τοσοῦτον ο ὅσον ὁ ικαζόµενος; 
ε 4 4 5/ τα ε δὲ ὸ 4 ’ δέ - ἃ ε 
ὁ μεν γαρ εἴκοσι μνᾶς, ὁ δὲ δικαστής κρινει ὀέκα μνᾶς, ἢ ὁ 

εν 3” 4 4 

μὲν πλέον, ὁ ὃ ἔλασσον, ἄλλος δὲ πέντε, ὁ δὲ τέτταρας" 
4 - 4 Δ / αν ο, - ε 4 ’ 

καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον ὃηλον ὅτι μεριούσιν, οἱ δὲ πάντα 
’ ε ) .Σα/ / Ὡ ε ’ ” ο 

καταδικάσουσιν, οἱ ὃ οὐθέν. τίς οὖν ὁ τρόπος ἐσται τῆς 
ο ο ” ιά 

διαλογῆς τῶν ψήφων; ἔτι ὃ οὐδεὶς ἐπιορκεῖν ἀναγκαζει 
λ ε μήν 4 ὃ ; ΑΛ ὃ / τμ ε α - 

τον ἁπλῶς ἀποθικασαντα ἢ καταὀικασαντα, εἴπερ ἁπλῶς το 
” ΄- / 9 Δ . 3 / ε 3 

ἔγκλημα γἐγρατται δικαίως. οὐ γαρ μηδέν ὀφείλειν ὁ ἀπο- 
/ / . ν λ 5/ ο . λα ” 9 

δικάσας κρίνει, ἄλλα τας εἴκοσι µνᾶς' αλλ εκεῖνος ἤδη επιορ- 
” ε ’ Δ / 9 / χ 3 ο 4 

κεῖ ὁ καταδικάσας μὴ νοµίζων ὀφειλειν τας εἴκοσι μνᾶς. Περὶ 
λ - - δι β ’ ζω) / . ’ ς - ’ ’ 

δὲ τοῦ τοῖς εὑρίσκουσί τι τῇ πὀλει συμφέρον ως δεῖ γίνεσθαι 
3 4 ) - 

τινα τιμήν, οὐκ ἔστιν ἀσφαλὲς τὸ νομοθετεῖν, ἀλλ᾽ εὐόφθαλ- 
9 - ο σος . 

µον ἀκοῦσαι µόνον' ἔχει γαρ συκοφαντίας καὶ κινήσεις, ἂν 
/ 

τύχη, πολιτεία. ἐμπίπτει ὃ εἷς ἄλλο πρόβληµα καὶ σκέ- 
’ ο 9 - / / Ἀ 3 

ψιν ἑτέραν' ἀαποροῦσι Ύαρ τινες ποτερον βλαβερὸν ἤ συµ- 
- ’ .) - 4 ’ “λ 

φέρον ταῖς πολεσι το κινεῖν τους πατρίους νόµους, ἂν ᾗ τις 

ἄλλος βελτίων. διόπε ) ῥάὸ ῷ λεγθέ ὺ ρ οὐ ῥᾷδιον τῷ λεχθέντι ταχὺ συγ- 
- 3" 4 ’ - 9 δέ η] . - / 

᾿χωρεῖν, εἴπερ μὴ συμφέρει κινεῖν. ἐνδέχεται ὃ) εἰσηγεῖσθαί 
. 4 4 

ἐπεὶ δὲ 

πεποιήµεθα µνείαν, ἔτι μικρὰ περὶ αὐτοῦ διαστείλασθαι βέλ- 

’ ’ χ ’ ε 4 9 [ή 

τινας νόμων λύσιν ἢ πολιτείας ὡς κοινον ἀγαθον. 

{πετο ἵ6 πο ηθεά {ΟΥ ἀἰδοαββίοη απιοης | 
{ο Ἰαάρες,. Τό ννετο Ῥοΐίοτ ἐ]ιαί οαοἩ 
Ρ3νο 5 απῬίαβαοά ορϊπίοη. 1 οἴἵἴετ 
{6 νίονν νηἩ Πεβιίαίοη οἩ α δυῬ]εοῦ 
νιμ]οῖ]ι Ι απ ποῦ Γατοϊ]ίατ σα. 

14 ὁ δικαζμενος] ΄ἴμο ρ]αϊπΙβ.) 

οἱ 1]νθ νγοτά π υν]]οἩ {ο βρθοῖϊβο 66ΠΡ69 

18 {ο Ῥο ἀτορρεά 48 πιο] 45 ροββῖρ]ο, 
«{αῖτ {ο 01ο θαΓ.᾽ 

ἔχει γὰρ συκοφαντίας] “{οτ δν οΡεΏΒ 

Αα ἀἆοοχ {ο γεχαβοαθ ουν ]Ιπσβ αραϊπδῦ 

ἴλο οἷά Ίαν. Αραϊπ, ἵπ συκοφαντίας 
16 τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων] “Τ]ο 

οουηίίηρ οἳ {πο νοίθθ.᾽ 
δικαίως] οπ ροοᾷ ρτουπάβ.᾽ 

ἔγκλημα, “πο ΙπάΙοσπεης.) 

16 εὐόὀφθαλμον ἀκοῦσαι] απ οὰἆ 1βθ 

τὸ 

ἴ]θ 1ηοβύῦ ϱεποτα] 86Ώ8ο 16 αἲ] λα ο8η 

Ῥο γεἰίαϊπεᾶ, 8 Τατ ας 1 βοθ, 

17 διαστείλασθαι] “βεῦ ου, “Βίαίο 
αἱ Ἱεηρύμ. Οοπιρ. Ἐ]αΐο, ερ. υπ. 

595. Β. 

Ἡιρροάα- 

- 4 

6 Γ] 

ΤΩΙΒ. 
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” ’ ϱ/ 3/ 3 ’ . / «ἃ / 

τιον. ἔχει γάρ, ὠσπερ εἴπομεν, ἀποριαν και δόξειεν ἄν βέλ- 

ΠΠ, 

” η Αν ” α- Αα 

τιον εἶναι τὸ κινεῖν' ἐπὶ γοῦν τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν τοῦτο 
[ο - .) 3 ’ 

συνενήνοχεν, οἷον ἰατρικὴ κινηθεῖσα παρὰ τὰ πάτρια καὶ 
” ’ / 

γυμναστικὴ καὶ ὅλως αἱ τέχναι πᾶσαι καὶ αἱ δυνάµεις, ὡστ᾽ 
9 3 / ’ / 3 4 ’ . ο .) 

ἐπεὶ µίαν τούτων θετέον καὶ τὴν πολιτικήν, ὃηλον ὅτι καὶ 

περὶ ταύτην ἀναγκαῖον ὁμοίως ἔχειν. σημεῖον ὃ ἂν γεγονέ- 
- - 3 

ναι φαίη τις ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων' τοὺς γὰρ ἀρχαίουο νό- 
/ ς α ω) 4 ’ 3 α / 

µους λίαν ἁπλοῦς εἶναι καὶ βαρβαρικούς. ἐσιδηροφορούντό 
λ εσ 8 λ α 5 ο) ϕ"'9 / τε γὰρ οἳ Ἓλλληνες, καὶ τὰς γυναῖκας ἑωνοῦντο παρ) ἀλλή- 

8 Α 

λων. ὅσα τε λοιπὰ τῶν ἀρχαίων ἐστί που νοµίµων, εὐήθη 
ά 9 { “8 9 / 4 4 4 / ) / Λ 

παµπαν ἐστῖν, οἷον ἐν Ἰύμη περὶ τὰ φονικὰ νόμος ἐστίν, ἂν 
[ο 8 - 

πληθός τι παράσχηται μαρτύρων ὁ διώκων τὸν φόνον τῶν 
[ο] - - [ο , 

αὑτοῦ συγγενῶν, ἔνοχον εἶναι τῷ φόνῳ τὸν φεύγοντα. ζη- 
- ς/ 9 ΔΝ [ή 9 4 5 Δ / » 

τοῦσι ὃ ὅλως οὐ τὸ πάτριον ἀλλὰ τἀγαθὸν πάντες εἰκός 
Δ π Ἀ ' ων πα. 

τε τοὺς πρώτους, εἴτε γηγενεῖς ἦσαν εἴτ ἐκ φθορᾶς τινὸς 

ἐσώθησαν, ὁμοίους εἶναι καὶ τοὺς τυχόντας καὶ τοὺς ἀνοή- 
ϱ/ α - ο/ 5 

τους, ὥσπερ καὶ λέγεται κατὰ τῶν γηγενῶν, ὥστ' ἄτοπον 
8 - Δ 

τὸ µένειν ἐν τοῖς τούτων δόγµασιν. πρὸς δὲ τούτοις οὐδὲ 
4 - ο/ ν τοὺς γεγραμµένους ἐὰν ἀκινήτους βέλτιον. ὥσπερ γὰρ καὶ 

8 4 3 ’ 8 4 4 [ή 9 ’ 

περι τὰς ἄλλας τέχνας, καὶ την πολιτικήν ταξιν ἀδύνατον 
9 - [ - / 4 9 - - 

ἀκριβῶς πάντα γραφῆναι' καθόλου γὰρ ἀναγκαῖον γραφ- 
ε θὰ ιό 4 -  -οϱ / 9 Ἐ .) Ὁ 

ναι, αἱ δὲ πράξεις περὶ τῶν καθ ἕκαστόν εἶσιν. ᾿Ἑϊκ μὲν οὖν 

18 ἔχει γάρ, κ.τ.λ.] Ἠε Πτεί ρΊνορ 
ἴμο τθαβοηΒ 1η {αγουχ οἳ οἨαηρο {ο ἴμθ 

αἵ ἕητοῦσι δέ, κ.τ.λ.] Τη αοῦ να 

ΊΠ6Π Ἰοο]ς Του 1π αἲ] οα56ς 15 ποῦ ἴπο οἷά 

πη]άά]ο οἳ δ 22. 

190 ἀρχαίους νόμους] ταί]ιαυ «οιβοπβ᾽ 
ἴλαη Ίαυνς, «ὑπδίήια.᾽ Οοπιρατῖηρ γε- 
γραμμµένους η ὃ 241, Ἠθτθ Ὑθ Ἠανο 

ἀγραφοι νόμοι. 

ἐσιδηροφοροῦντο] Τππο, 1. 5, 6. 
ἑωνοῦντο] Οοτηρ. (ποῦθ, ΤΙ. 112, 

ηοίθ, 

2ο ἐν Κύμπ] Οτοίο, 1. 126, ποῦ. : 

61Ε ἴλο αοοιΒβεγ Ῥγοάιοθά ἵπ βαρροτήό 
οἱ Ἠ18 οἼατχρο α ορτίαίη παπηρεν οἱ νζ- 
ΏΘΑββΘΒ 1Τοπ Ἠϊβ οἵπη Ἰπάτεᾶ, ἴ]ο ρετ- 
8ΟΏ γ/85 Ἠο]ά Ῥετεπηρθοτ]γ σ]0γ.” 

ὁ διώκων τὸν φόνον] Όοπιρ. Ἐπτρ. 

ΟΥ. 1534: τὸν "Ἑλένης φόνον διώκων. 

Ῥαἡ πο σοοςᾷ.᾽ 
ἐκ φθορᾶς τινὸς ἐσώθησαν] Όοπιρατε 

8 Ῥᾶββαρο η Ῥ]αΐο, 7εφφ. τπ. 677. 8.: 

τὸ πολλὰς ἀνθρώπων φθορὰς γεγονέναι 

κατακλυσμοῖς τε καὶ νόσοις καὶ ἀλλοις 

πολλοῖς, ἐν οἷς βραχύ τι τῶν ἀνθρώπων 

λείπεσθαι Ὑένος. Οοπιρ8τθ αἶδο «Ροϊί- 

ἴἴοιβ, 279. 

ὁμοίους εἶναι καί] Τηε οοπβίγασῦίοπ 
16 ἴῃο Β4ΤΠΘ 38 ἴσα καί, “οτι α 1εγο] ντ] 

αιΙίο ονάἵπατγ Ίπεη ἵπ Ιηἱε]Ιροποςθ, ος 
εΥεΏ ΒΊπηΡΙΥ Ῥο]ουν ἴμο οτάίπατγ δίαπά- 
ατα.) 

22 ἐκ μὲν οὖν τούτων, κ.τ.λ.] Οπ 

{λθβο ρτοιπάς ἴπευ Τέ 15 ενιάεηύ ελα 



Π. 8.] 
Ν ςϱ / 8 4 3 4 νο [ο 1 

τούτων φανερὸν ὅτι κινητέοι καὶ τινες καὶ ποτε τῶν νόμων μις 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε. 79 

ο / αλ / 
εἰσίν, ἄλλον δὲ τρόπον ἐπισκοποῦσιν οὐλαβείας ἂν δόξειεν 
Φ μι λ ο λ , ν ο 

εἶναι πολλῆς. ὅταν γὰρ ῇ τὸ μὲν βέλτιον μικρόν, τὸ ὃ 28 
- Αα Δ 3 ’ 

ἐθίζειν εὐχερῶς λύειν τοὺς νόµους φαῦλον, φανερὸν ὥς ἑατέον 
9 Α - 3 [ω . ’ 5 

ἐνίας ἁμαρτίας καὶ τῶν νομοθετῶν καὶ τῶν αρχοντων' ου 

γὰρ τοσοῦτον ὠφελήσεται κινήσας, ὅσον βλαβήσεται τοῖς 

ἄρχουσιν ἀπειθεῖν ἐθισθεί. ψεῦδος δὲ καὶ τὸ παράδειγµα 34 
- ” 9 Δ Ν - ’ 8 

τὸ περὶ των τεχνων" ου γαρ οµοιον το κιγειν τεχνην και 

/ 

νόµογν. 
ς λ ’ 2 Ἡ δν / 3 λ Δ / 
ο γαρ γοµος ισχυν ουοεµμιαν έχει προς το πείθε- 

” Ν 

σθαι πλὴν παρὰ τὸ ἔθος, τοῦτο ὃ οὐ γίνεται εἰ μὴ διὰ 

χρόνου πλῆθος, ὥστε τὸ ῥᾳδίως μεταβάλλειν ἐκ τῶν ὕπαρ- 
/ 3 3 - - 9 4 

χόντων νόμων εἰς ἑτέρους νόμους καινοὺς ἀσθενη ποιεῖν ἐστὶ | - 
τὴν τοῦ νόµου δύναμιν. 

4 / /” 

ἔτι ὃ εἰ καὶ κινητέοι, πότερον 26 
ο / αλ 9 / / Αν, Δ / ο 

καὶ πᾶντες καὶ ἐν πάση πολιτείᾳ, Ἡ οὐ» καὶ πὀτερον τῷ 

τυχόντι ἢ τισίν; ταῦτα γὰρ ἔχει μεγάλην διαφορἀν. διὸ 
- 4 9 - ’ 4 / εό / 9 - 

νῦν µεν ἀφῶμεν ταύτην την σκέψιν' ἄλλων γάρ ἐστι καιρῶν. 

Περὶ δὲ τῆς Λακεδαιμονίων πολιτείας καὶ τῆς Ἐρητικῆς, 9 
- - , 

σχεδὸν δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων πολιτειῶν, 9ύο εἶσὶν αἱ σκέ- 
/ 4 / 9. ο 4 - 8 4 ὰ Λ 

ψεις, µία µεν εἴ τι καλῶς ἤ µη καλῶς προς την αριστην νε- 
/ / ε / 3 Ν 4 « / 8 Ν 

νοµοθέτηται τάξι», ετερα ὃ) εἴ τι προς την ὑπόθεσιν καὶ τον 
’ ε ’ ” ’ ) - λ / ὍὋ 

Ε τροπον υπενανγτιως της προκεικενης αυτοις πολιτειᾶς. κάν) 

ἴλοτο τητιβῦ Ῥο αἱ οἼαηπσα 1η βοπηθ Ἰανγς, 
απά οὐ οθταϊη πιερ; 0 Ἰοο]κίπρ αἲ 16 
{τοη α ἀλβεγεηί Ῥοϊπό οἳ νῖαυν, 16 νγου]ά 

΄.Β66Π1 ὑ]λαῦ ρτοαῦ οπα{Ἴοη 18 τος ήτος.) 
23 τῶν νομοθετῶν καὶ τῶν ἀρχόν- 

Ἱ πων] “Ῥοῦμ ἵπ 6ο Ἰθρίρ]αίος απᾶ {πο 
; οχοοιῖνο τηαρ]βίταίος.᾽ 

κιωήσας] 18 ἴλο οἴδίποι απᾶςτ ἴ]μα 
Ίανν. 

24. ὁ γὰρ νόμος] ΄ὙΓπαΐονοτ {οτος ἔ]ιθ 

Ίασν Ία5 {ο β6οιτο ορεάϊεποο 15 εηθτε]γ 
ἀερεπάεπῦ οἩ Παβῖθ.. Οοπιρ. Αγποιάς 

Ίοπις, Ὑ οἱ. 1. Ῥ. 55: “Το αποϊθηέ 

Ἠραίμαι ννοτ]ἀ οταναᾶ, ν]λαῦ αἱ πηεη 

πηαβῦ ο:Γ.ν6, απ αιζΠοτιανε τια]ο ος 

οοπάποῦ; απᾶ ποῦ Ἠπάϊηρ 16 εἸδεν]μετε, 

ἴΠ6γ Ἱπιαρ]πεά 16 {ο εχῖαύ ἵπ Πο {απάα- 
πηθηζα] απά οπἱρῖπα] 179 οἱ οδο] ρατ- 
Ώοι]ατ τασθ ος Ῥεορ]θ. Το ἀθβίτογ 0Π1β 

βαποίοη η λοιῦ Ἠανίπρ αηγ Όήπο 

{ο αρεώαιύο ἵπ 1699 Ῥ]ασο, γγαβ ἀθερ]γ 
Ῥετί]οιβ; απά 1θ8βοΏ Ίαβ Ῥουπ Ῥαό ἴοο 
βο]άοτα ροββεβεθᾶ οἱ Ῥούγετ ϱι/Πο]επῇ {ο 
τθοοτηπηθηᾶ 198 τιίῃβ {ο ἴμο πας οΕ 
πιαη]κ]πά ὮΥ ιεῖτ οἵπη 8ο]ο απὐΠοτΙογ.” 

25 τῷ τυχόντι ἢ τισίν :] «Τ5 16 ορεπ 
{ο ΑΠΥ ϱἵν6η Ῥ6ΙΓΒΟΠ {ο ΤΤΟΡΟΒΟ {πο 

οπαπσο, οἱ 6ο βοπιθ ἀεβηϊέο ππτηρος 1’ 

1Χ. τι δύο εἰσὶν αἱ σκέψεις, κ.τ.λ.] 
«Ἔλετο ατα πο Ῥοϊηίβ {ογ οοηβ]ἆςτα- 

Ώοη; ἴΠο οπθ, 18 ΑΠΥ ρΊνεη ρατύ ος 

ὑμεῖτ Ἱερῖρ]αίίοη τὶσ]ύ οἨ ντοηρ γατα 

ν]ενγθά νηζ] τείετεποθ Όο ἴμο Ῥαρῦ Ῥρος- 

βἶρ]ο ατταηροαπιεπί τ πο οἴμαι, 18 Ιΐ 
οοΠ{ΤΑΥΥ {ο {πο Ἰάρα απά σεπετα] ΒΥΑ- 
{επι οὗ ἴ]αο οοπβ που αοὐια]]γ οβία- 
Ῥ]β]εά 7’ 
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μὲν οὖν δεῖ τῇ µελλούση καλῶς πολιτεύεσθαι τὴν τῶν ἄναγ- 
, [4 ’ ’ ε ’ ’ 5 [ δὲ 

καίων ὑπαρχειν σχολήν, ὁμολογούμενὸν ἐστιν' τίνα ὁε τρὀ- 
ε / ) κ - α/ 4 ο 

πον ὑπάρχειν, οὐ ῥάδιον λαβεῖν. Ἡ τε γὰρ Θετταλῶν πε- 
, ’ 9 ’ - - ε ’ 4 . - 

νεστεία πολλάκις ἐπέθετο τοῖς Θετταλοῖς, ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς 
’ ε ο! ο Δ 9 ’ - 3 ’ 

Λακωσιν οἱ Είλωτες' ὥσπερ γαρ ἐφεδρεύοντες τοῖς ατυχή- 

µασι διατελούσιν. περὶ δὲ τοὺς Ἐλρῆτας οὐδέν πω τοιοῦτον 
’ 5 5” 4 .] ’ ’ ’ 

συµβέβηκεν' αἴτιον ὃ ἴσως τὸ τὰς γειτνιώσας πόλεις, καΐπερ 
’ 2 [ή ὸ / ωὶ ο, - ο) 

πολεμούσας ἀλλήλαις, μηδεμίαν εἶναι σύμμαχον τοῖς ἀφιστα- 

µένοις διὰ τὸ μὴ συμφέρειν καὶ αὐταῖς κεκτηµέναις περιοί- 
] ” , ο / ο 

κους τοῖς δὲ Λάκωσιν οἱ γειτνιῶντες ἐχθροὶ πάντες ἧσαν, 

Ἄρφδορ καὶ Μεδσήνιοι καὶ “Αρκάδες, ἐπεὶ καὶ τοῖς Όεττα- 

λοῖς κατ᾽ ἀρχὰς αφιόπανηὂ διὰ τὸ πολεμεῖν ἔτι τοῖς προσ- 

χώροις, ᾿Αχαιοῖς καὶ Μθρρθιβος, καὶ ἠάγνησιν. ἔοικε δὲ 

καὶ εἶ μηδὲν ἕἔ ἕτερον, ἀλλὰ τό γε τῆς ἐπιμελείας ἐργῶδες εἷι εἶναι, 
α - σὰ 3 

τίνα δεῖ πρὸς αὐτοὺς ὁμιλῆσαι τρόπον' ἀνιέμενοί τε γὰρ 
: ο] - - 4 

ὑβρίζουσι καὶ τῶν ἴσων ἀξιοῦσιν ἑαυτοὺς τοῖς κυρίοις, καὶ 
- - 9 ’ 4 ο] ὁᾳ - 

κακοπαθῶς ζῶντες ἐπιβουλεύουσι καὶ μισοῦσιν. οΆλον οὖν 

ὡς οὐκ ἐξευρίσκουσι τὸν βέλτιστον τρόπον, οἷς τοῦτο συµ- 
, 4 4 ε , 3 »- ἕ 3 Δ - 

βαίνει περι την εἰλωτείαν. τι ὃ ἡ περὶ τας γυναῖκας 
εά 4 8 4 , - ’ Δ . 

ἄνεσις καὶ προς την προαἰρεσιν τῆς πολιτείας βλαβερα καὶ 
ϱ/ 3 9, 8 

πρὸς εὐδαιμονίαν πόλεως. ὥσπερ γὰρ οἰκίας µέρος ἀνὴρ 

2 τὴν τῶν ἀναγκαίων σχολήν] “]εῖ- 
8υτε, {γεράοπι ΓΓοπα αζεπ{Ιοη {ο {πο 

Βτοί ποοεβθ]{1ες οἱ 119. ΤΗ18 15 αἱ]ουγεά 
ὮΥ α]] {ο Ῥο {πε Ῥαθῖς οἳ οχ]βίεποῬ {ου 
ο (τοε]ς Γδεπιαπ. Το βεοιτο 16 βΊαγθβ 

Ψ/ΘΓΘ ἩἨΘΟΘΒΒΑΙΥ, απά ἵπ {πο 0889 οΓ 

Βρατία ἴ]θβο νετ {πο Ἠε]οί. Ἰπ 
Ῥγϊηοϊρ]ο (ῖ6 Ῥοάγ οἱ ΤπεΏ νγαβ ηθοςβ- 
ΒΑΤΥ, αηΏά γεῦ Ῥτασοα]]γ ἴπο τε]αζίοπβ 

Ῥεύνεεη {λεπτα απά ἐΠαῖτ τηββίετς Ὑγετο 
ΝΕΤΥ ηβα[Ιβ{8οἴοτΥγ. Νου πγαβ 0μ]5 {ο 
ο8δο οΠΙΥ η Ἰμαοεάσπποη. Τ]οβεα]Υγ 

να η Ἰηπβύαησοϱ οἱ ἴἨθ 84ΠΠ6 {Πῖηρ. 

Ογείο Ὕναβ 9ο τοπ πο εν] ππάοτ 
νυΏ]οἩ {πο οἴμετ βιαΠετοά, Ῥαό ἴλμῖβ 

πηῖρΏέ Ῥο {ταοεά ὕο ρθοι]ΠαΥ ο811868. 
ἡ..«Θετταλῶν πενεστεία] Οοπιρβτθ 

Ετοΐῖο, 1. 32690 απά {ο]]. 
ἐφεδρεύοντες] “ναϊοβῖηρ {ογ.᾽ 
3. Τι να ἴο ΟΟΙΩΤΠΙΟΠ Ἰπήθεγερί ος 

ἴ]ο οἶδίος οἳ Οτεῦο ῦο τηᾶ|θ ΟΟΠΩΠΙΟΠ 
68186 αραἴπβῦ ἴμο βετί Ῥορι]α{ίοἨ. 

᾿Αχαιοῖς, κ.τ.λ.] Ἔμεβο ἴπεη πετο 
ηοῦ Ῥεπορία, Ῥαό {τ]ρ6ς πηοτο Ἱπ ἴπο 

Ῥοβ]ζῖοπ ΟΓ {πο Ταοοπῖαπ Ῥοτ]οροὶ. 
4 ἀγιέμενοι] "Ι 1εβι απο]πεσ]κεά.᾽ 

κακοπαθῶς ζῶντες, “Ἡ Πατβμ]γ ἐτεαίοᾶ.᾽ 

οἷς τοῦτο συμβαίνει] 'Ἠπεη 0Πῖ8 18 
ἴπο αοὐια] τεβα]ό {πεγ αττῖνε αἲ 1π τε- 
ρατά {ο ἴ]μεῖν Ἠ ε]οῦς.᾽ 

5 τὴν προαίρσω τῆς πολιτείας] -- 
τὴν ὑπόθεσιν οἳ 8 1. απᾶ πρὸς εὐδαιμο- 

γίαν -- τὴν ἀρίστην τάξιν. 



11. ο. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε. 8] 

καὶ γυνή, ὃῆλον ὅτι καὶ πόλιν ἐγγὺς τοῦ δίχα διηρῆσθαι δεῖ 
’ 3” Ν - 39 - - 4 4 νο - 

νοµί(ειν εἴς τε το τῶν ἀνδρῶν πλῆθος καὶ τὸ τῶν γυναικῶν, 
ο : Ψ ο / 5” 8 8 " - 

ὥστ ἐν ὅσαις πολιτείαις φαύλως ἔχει τὸ περὶ τας γυναῖκας, 
ν ϱ’ ο ωὶ - 

τὸ ἤμισυ τῆς πόλεως εἶναι δεῖ νοµίζαιν ἀνομοθέτητον. ὅπερ 
- 9 

ἐκεῖ συµβέβηκεν' ὅλην γαρ τὴν πόλιν ὁ νομοθέτης εἶναι ου- 
4 4 | ” 

λόμενος καρτερικήν, κατὰ μὲν τοὺς ἄνδρας φανερός ἐστι τοι- 
- 4 - - - 4 

᾿οὔτος ὤν, ἐπὶ δὲ τῶν γυναικῶν ἐξημέληκεν' ζῶσι γαρ ἀκο- 
’ . α 9 ’ 3 -- - φἳ 4 

λάστως προς ἅπασαν ἀκολασιαν καὶ τρυφερῶς. ὡστ ἀναγ- 
- ια) ο ’ [ [ω 3 πι 3) 

καῖον ἐν τῇ τοιαύτη πολιτείᾳ τιμάσθαι τὸν πλοῦτον, ἄλλως 
Ἀ / - 

τε κἂν τύχωσι γυναικοκρατούμενοι, καθαπερ τὰ πολλὰ τῶν 
- ο ῳ α 3 κ ων ο ολ 3 

στρατιωτικῶν καὶ πολεμικῶν γενῶν, ἔζω Κελτῶν ἢ κἂν εἴ 
- η . 4 34. 

τινες ππεροι ανερως τετιµήκασι τὴν προς τοὺς ἄρρενας συν- 

“ουσίαν. 

ζώξαι τὸν Αρη πρό τὴν ᾿Ἀϕροδίην: Ἡ ἡ γὰρ πρὸς τὴν 

| τῶν ἀρρένων ὁμιλίαν ἢ πρὸς τὴν τῶν γυναικῶν φαίνονται 
/ ε ο λ λ - / 

κατακώχιμοι παγτες οι τοιουτοι. διὸ παρα τοις Λάκωσι 

”Ω. ε - Ν Ν - ε . - - 9 4 

τοῦθ' ὑπῆρχεν, καὶ πολλὰ διῳκεῖτο ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἐπὶ 
ο πο . - 9 ’ ’ ’ α ” .ἃ 
τῆς ἀρχῆς αὐτῶν. καίτοι τί διαφέρει Ὑυναῖκας ἄρχειν 

Τοὺς ἄρχοντας ὑπὸ τῶν ΝΜΗΗ ἄρχεσθαι; ταὐτὸ γὰρ 

συμβαίνει. πρηρήωον δ) οὔσης την θρασύτητος πρὸς οὐδὲν 
ο 

ν ὀγκυκλέων, ἀλλ) εἴπερ πρὸς τὸν πόλεμον, βλοβιρώνφεας 

ὶ πρὸς ταῦθ αἱ τῶν Λακώνων ἦσαν. ἐδήλωσαν ὃ ἐπὶ 

ᾗ δίχα διῃρῆσθαι] “ἀῑν]ὰρά Ἱπίο ἔννο 
Ῥαγίβ. 

ᾗ ὡστ᾽ ἐν ὅσαι», κ.τ.λ.] Ίο Ἰανο ιο 
ϱ Ίαησιασε 1η Τ. ΧτΠ. 15, τό. 

ή 6 ὅπερ ἐκεῖ] Τηϊς αοἰιαῇγ γναΒ 
τοβα]6 αὖ Βρατία 

ὍἹ7. Το οταν Οδ αποτιά]οά Ἱαχατγ 

ὪΘΥ ὉΠ]] ο πψαηπίθᾶ, εεροοϊῖα!γ 1 
ΊΠΘΏ 3ο Ἱπο]βπθα 6ο αρταϊό {ο {με 

9 νο, οἱ ἴμο νοππεη. «Α. Πρ] 
πἹθ {Πογείοτο σν]]] ο βεῦ οἩπ νγθα]{]. 

Ῥ. ατοίθ, Τ. 513. 

| μ ἔοικε γάρ] ἜΤ]ε γάρ τείετβ {ο ἴ]ο 
Νονᾶς τὰ πολλὰ τῶν πολεμικῶν γενῶν. 

{ κατακώχιμοι] ΕΙ. Χ. κ. 3. Ῥ. 11790, 

Πλ. 9, ἴἨο 81η υνοτά οοσιτς Ῥαέ βρε]ύ 
η! 

{1γ, κατοκώχιµος, 

4. Ρ, 

«θαβῖ]γ ]εά , 

«Ιποβηεά {0.᾽ 
τοῦθ’] 5ο. τὸ γυναικοκρατεῖσθαι. 

ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῶν] “ἀπτίης ἔῑιο 
Ρετῖοά οἱ λε Βρατίαη Επηρίγο,᾽ 

ϱ ἐγκυκλίων] 1. ΥΠ. 3, ἴλο ποτά 
οοσασς νηζἩ α βαΏβίαη{ήνο, διακονήµατα. 

10 ἐδήλωσαν, κ.τ.λ.] Μτ (πτοῖο, ἵπ 

Ἠ156 ποῦῖοο οἳ {8 Ῥαβεαρε, Τ. 6ο7, ποῖθ 

8, Ὀπϊπ]κ ια Ατὶπζοῦιο 15 Ἠατά οἩ 

λο Βρατίαπ ΨΟΠΙΘΗ, ἴλαῦ “ο Ῥτο- 

Ῥαβ]γ Ἠαά {οττηθά 0ο ἸΙπαβε]{ εΧχασσο- 

ταθᾷ ποίῖοης οἱ ν]αῦ Ομεῖτ οοπταρε 
ππάεγ Βάσος οἰτοαιπιβίαποςϐ οαρΏό το 

Ῥανε ῬοεἩ, α5 ἴμο τεβι]έ οἱ {λεῖτ Ρεσι- 
αν (ταιπῖης. Ίθ πΊαΥ αά ὑ]λαῦ Ειοῖτ 

νιο]εηί ἀεπιοηβίταίίοης ο ἐλαί ἐτγίπς 
οοσβΘΙΟΏ ΤΗΑΥ νε] Ἠανο ατίβεη απ]θθ 

6 

Φρατία, 

6 

ἔοικε γὰρ ὁ μόβολοηήσσε ρήγου: οὐκ ἁλόγων συ- 8 
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τῆς Θηβαίων ἐμβολῆς' χρήσιμοι μὲν γὰρ οὐδὲν ἦσαν, ὥσπερ 
ο) ε ’ / / . - ’ ο] . 

ἐν ἑτέραις πόλεσιν, θόρυβον δὲ παρεῖχον πλείω τῶν πολε- 
- ᾽ ω) .ν 

µίων. ἐξ ἀρχῆς μὲν οὖν ἔοικε συµβεβηκέναι τοῖς Λλάκωσιν 
δν / « ω . 4 ” 4 - 3 ’ ν 

εὐλόγως ἡ των γυναικῶων ἄνεσις. ἔξω Ύαρ της οικειας διὰ 
8 ’ ν ζω) ν) / - 

τας στρατείας ἀπεξενοῦντο πολυν χρόνον, πολεμοῦντες τόν 

τε πρὸς ᾿Αργείους πόλεμον καὶ πάλιν τὸν πρὸς ᾿Αρκάδας 
4 ΜΜ / , .. ε 4 « - - 

και εσσήηνιους" σχολάσαντες ε αυτους µεν παρειχον τῳ 

’ ’ ὸ Δ Δ .] / 

νομοθέτη προφδοπεποιηµένους ιᾶ τον στρατιωτικὀν βίον 
3 4 ” ’ Α 3 Α . . α . 

(πολλα γαρ ἔχει µέρη τῆς ἀρετῆς), τὰς δὲ γυναῖκας φασι 

μὲν ἄγειν ἐπιχειρῆσαι τὸν Λυκοῦργον ἐπὶ τοὺς νόμους, ὡς 
ς 9 , 9 - οπ Ὕβύ, 1 Ὁ λα Ὁ 

αγτεκρονογ, αποστηναι παλιγν. αιτιαι μεν ουν εισιν αυται 

ον ϱ ην 8 - 

τῶν γενοµένων, ὥστε ὃῆλον ὅτι καὶ ταύτης τῆς ἁμαρτίας. 
. 1. ος - 5. ” ο δι ο ’ ” | 
ἀλλ᾽ ἡμεῖς οὐ τοῦτο σκοποῦµεν, τίνι δεῖ συγγνώµην ἔχειν 

ἢ μὴ ἔχειν, ἀλλὰ περὶ τοῦ ὀρθῶς καὶ μὴ ὀρθῶς. Τὰ δὲ περὶ 
8 - 3” Ν ν ” 6 ’ . 

τας όλην ο ῤριλής: κή ολ εοικεν, ηρ ἐλέχθΗ και 

πρότερον, οὗ µόνον ἀπρέπειάν τινα ποιεῖν τῆς πολιτείας αὐ- 

τὴν καθ αὑτήν, ἀλλὰ συμβάλλεσθαί τι πρὸς τὴν Φιλοχρη- 

38 πηιο]Ὦ {γοτη ἴμο ἁσοηπγ οἱ νουπᾶθά 
Ἠοποιγ ας {γοτη θα, Ὑνπεη νο οοηβΙάετ 

ν/ηαῦ αη ογεηῦ ἴμο αΏρθαταποθ ΟΕ α 0Ο0Ἠ- 

αετῖηρ αΤΠΙΥ ἵη Βρατία νγας.. Όοπι- 
Ρ8το αἶδο, Ὑ οἱ. Χ. 394, ἴμο αοοοαπύ οἳ 

ἴμο ΤπεραἨ Τηναβίοη α]]αᾶαά {ο Ὦγ Ατ- 
βίοί1ο. 

εὐλόγως] Τ]ιο Ίαχ ἀϊδοϊρ]πο οἱ ἴ]πθ 
Βρατίαη ὙΥΟΠΊΕΠ 8η ο αοοοππ{θά {ο 
νησποαῦ ἀμμοι]ίγ. 

ΙΙ ἀπεξενοῦντο] ΄Τπεγ Ηνεά αγναγ 
{ΓΟΠΙ.᾽ 

πολεμοῦντες, κ.τ.λ.] Όπ ἴ]ιθβο εατ]γ 
ΨΑΥΑ οἱ Βρατία νηση 195 ποϊρΏΡροιτΒ, 668 
ατοῦο, Ὑοἱ. 11, 565, απά {οἶ1, οἹαρύεις 

στ, ντ. 

αὑτοὺς μέν, κ.τ.λ.] “9ο {47 48 ἴἨογ 

{λεπιβε]νθς υγεηῦ Που Ῥτοβεπίθα ἔΠεπι- 
βο]γος {ο λαῖγ Ἰεσῖρ]αίοτ τονᾶγ Ῥτθ- 
Ῥατοά {ον Ἠ]8 ορεταῦΙοηΒ.᾽ Ώοον πού 
ἴμο πγ]ο]θ Ῥαβδασε 866Π1 {ο ΙΠΙΡΙΥ λα 
Ατ]αζοῦ]ο ρ]ασοεά Τιγοιτσιιβ πααοἩ Ἰαΐ6υ 
ματ Το 18 πβια]1γ Ῥ]ασεά, αντ ἴθβθ 
ν/ὰΤΒ Ἰη {9ος ννηεγοθας ο ϱεπεγα] νίαν’ 

18 ὑλαῖ {μο Βρατίαη 5ποοθββες Τη {]θςθ 
ΥΓΑΤΒ Ὕγετο 1π α στεαῦ ἆερτεο αὐτιραῦ- 

αΏ]θ {ο Ἠϊβ ππθαβατες οΓ τείοτπη. 

πολλὰ γὰρ ἔχει µέρη τῆς ἀρετῆς] 
0οππρατε οἩ θή5 ϱαΏ]εσί Ατποιάς /εζ- 
έωφες ον. ἠΜοάενπ ΕΗἠίον, Τιεοῦ. 1. Ῥρ. 
Το, 11. 

ὧς δ᾽ ἀντέκρουον, κ.τ.λ.] “τί α5 {αγ 
τοβὶφθθᾷ, Ίο ἀθεϊκίεα,᾽  τοῖο, 11, 5ο8, 

12 αὗται] Τηο νοπιεη. | 
13 οὐ µόνον, κ.τ.λ.] “ποῦ οηπΙγ {ο 

Ἱπίτοάιος αν. οετζαϊη, ἀϊβοτάςεν απᾶ Ιπάς- 

οΟΓΙΤΩ Ιπ{ο ἴ]ε βοοῖα] τε]αθίοης νηἑΗῖτ 
196 οὗΏη παζιτα] «ρηετα, Ῥα0 {ο οοπίτϊ 

Ῥαΐο οοπηβϊἀεταὮ]γ {ο ο θεπάεπογ {ο 
ανγατῖορ.᾽ 

αὐτὴν καθ᾽ αὑτήν] αὐτῆς καθ᾽ αὑτήν 

νγου]ά 8θεπῃ πιοτθ παδίητα], οοηπεοβῖπς 
16 νηζΏ πολιτείας ; ο ἴλο πειθον Ῥ]ατα], 

1 πο 15 οοππθοῦθἆ νηζ] τὰ περὶ τὰς 

γυναῖκα»,. Α5 16 βίαπάς Ι6 πιαδε Ὦ6 

οοπηθοεά ρταπυπιαδΙοδΗγ ππθ ἀπρέ- 
πειαν, Ἀπᾶ ἀπρέπειάν τωα ποιεῖν τῆς 

πολιτείας τηπδί Ῥο Ἰοο]κοά οἩ α5 θᾳυ- 
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8 4 3 - - 3 

µατίαν. μετὰ γὰρ τὰ νῦν ῥηθέντα τοῖς περὶ τὴν ἄνωμα- 
ο ” 9 ) 

λίαν τῆς κτήσεως ἐπιτιμήσειεν ἄν τις. τοῖς μὲν γὰρ αὐτῶν 
- - » ιά 

συµβέβηκε κεκτῆσθαι πολλὴν λίαν οὐσίαν, τοῖς δὲ πάµπαν 
/ ὸ ’ 9 9ν / ω ε , ο) δὲ ὴ ὸ δ) 

µικραν' ὁιόπερ εἰς ὀλίγους ἦκεν ἡ χώρα. τοῦτο ὁε καὶ ια 
- / ’ / ) - ν κ ο κ 4 

τῶν νόμων τέτακται φαύλως' ὠνεῖσθαι µεν γαρ Ἰ πωλεῖν τν 
ε / ΄ / εν) ’ 9 ω) / ὸ ὸ ” δὲ 

ὑπάρχουσαν ἐποίησεν οὐ καλόν, ὀρθῶς ποιήσας, 9ιδόναι ὁε 
3 / 5 / ἓά - ’ / 

καὶ καταλείπειν ἐξουσίαν ἔδωκε τοῖς [βουλομένοις' καίτοι 

ταὐτόᾶ συμβαίνειν ἀναγκαῖον ἐκείνως τε καὶ οὕτως. ἔστι 

δὲ καὶ τῶν γυναικῶν σχεδὸν τῆς πάσης χώρας τῶν πέντε 
[ο ] δύ - 4 , - ’ 4 ὸ 9 

μερῶν τα ὁύο, τῶν τ΄ ἐπικλήρων πολλῶν γινοµένων, καὶ 9ια 
” ’ Ὀλ 

τὸ προῖκας διδόναι µεγάλας. καίτοι βέλτιον ἦν μµηδεμίαν 
[4 / 33 Δ , / ο / ” μ- λόγην ο μήν τετάχθαι. νῦν ὃ ἔξεστι δοῦναί τε 
υπὴν 'λήρον ὅτῳ ἂν βούληται κἂν απαθάνη μὴ διαθέµε- 

| νου, ὃν ἂν καταλίπη Αρφνρον οὗτος ᾧ ἂν θέλη δίδωσυ. 

᾿ποιγαροῦν δυναµένης τῆς χώρας χιλίους ἱππεῖς τρέφειν καὶ 

| πεντακοσίους καὶ ὁπλίτας τρισµυρίους, οὐδὲ χίλιοι τὸ πλῆ- 
| 4 - - νν 

θος ἦσαν. γέγονε δὲ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν ὃηλον ὅτι φαύλως 
: 9 -- ωὶ 3 4 4 ’ ’ ’ 4 8 

αὐτοῖς εἶχε τὰ περὶ τὴν τάξιν ταύτην' µίαν γὰρ πληγὴν 

οὐχ ὑπήνεγκεν ἡ πόλις, ἀλλ᾽ ἀπώλετο διὰ τὴν ὀλιγανθρω- 
| .ρ ’ « 4 4 - ’ / 

Ιπίαν. λέγουσι ὃ ὡς ἐπὶ μεν τῶν προτέρων βασώνωρ µετε- 

βίδοσαν τῆς πολιτείας, ὡστ' οὐ γίνεσθαι τότε ὀλιγανθρω- 

ὰ 
Ἰ 

ια 4 τοῦτο Ῥεκ]κου, 

.. 
(να]οηπό {ο ἀπρεπῇ ποιεῖν τὴν πολιτείαν. 

ΜΥ οοηβίγασβίοη ἵβ πηθαη{ {ο 6ΧΡΤΘΒΒ 
πού Τ οοπβϊάον {ο Ῥο ο πθωπίηρ οῇ 
ιο Ῥαδραρο, ταίλον ἔμωη {ο Ἱκεερ οἶοβθ 
1ο ιο (τοε]ς ννοτάς. 
1 μετὰ γάρ] Τηϊ8 λοήος. οῇ ανατῖοθ 

πηθ {ο βρεα]ς οἱ Ῥτοροτίγ. 

14 ἥκεν] νἩγ ἧκεν, ποῦ ἥκει ἆ 
τοῦτο συμβαίνευ] ΤΕ τοῦτο ἵ5 Ἱερί, 

ἤιθη 16 πιαβί Ὦε ταίετγεά {ο εἷς ὀλίγους 
ἥκευ; Ὀαῦ νησι ΒίαἩτ Τ τεαά ταὐτό, 88 
αἴνίης Ὦ}γ {αχ ἴ]ια Ῥθβύ 8εη8ε: “Ύοα 
Ἄανο ἴλθ 6ατηθ τοβα]ῇ, εἴέπετ γναγ.᾽ 

απ5 καὶ τῶν γυναικῶν] Τηο καί ΒΘΕΠΙΒ 

3 πουβ: 1 Ἱερί 165 ππιβύ Ῥο ́ εσεη.) 
κἂν ἀποθάνῃ, κ.τ.λ.] ΄ Απά ἵΓ ατηαη 

48 ἀῑθά Ιπζεβίαίο, ἔπει Ἠ]ς Ἠαῖτ, Ὑγ]ο- 

θναι Ἡθ τηΣΥ Ῥθ6, Ἠαβ ἴε ἀἱροβα] ος 

ἴ]μο Πεῖγοββ.᾽ 
16 διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν] ΄ἙΥ {αοῦς) 

----λπθ αοὔαα] οοἆτβθ οἱ ογοη{β. 
µίαν πληγήν] Ἰμειοίτα. ατοίθ, Χ 

263. Τί νιαβ {αἴα] {ο Βρατία, Ῥοῦ] οἩ 
αοοοιηῦ οἱ ἴμο Ίατρο τε]αίῖνε 1οβ8 β18- 
{αϊποᾶ, απᾶά αἱβθο οἩἳ αοοοιπί οἱ Ἠετ 

ἀπηϊη]ε]θά Ῥτορ{ϊρο. 

17 ἐπὶ τῶν πρότερω», κ.τ.λ.] 10 

ψου]ά αρροαν (αάτοίε, 1. 549) αῦ 
Ατίρζοῖ]ε 16 πο οπ]γ αιιὐΠοτίϐγ {οτ 0] 
{αοῦ, νΏΙοἩ 18 βαϊᾶ 0ο ἹπωρΙΥ ἴΠο αοαι]- 

β1θ]οη οἱ αἀάϊάοπα] Ἰοῦς οἱ Ἰαπά4, Οπ 

ἴμαε οἴμετ Ἠαπά, Ἠετοάοίαβ, ΙΧ. 35, ΙΒ 

ψοτΥγ Ροβῖνο ἵπ Ἠ]8 αβεοτίῖοη ἐ]ιαί Τῖρα- 

ΠΠΘΏΙΒ απᾶ ἨἩερῖαρ μοῦνοι δὴ πάντων 
ἀνθρώπων ἐγένοντο Ἑπαρτιήτησι πολιῆ- 

ται. 

6-----θ 

δρατία, 

15 

6 μη 
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Φ - 

Βρατία. πίαν πολεμούντων πολὺν χρόνον" καὶ φασιν εἶναί ποτε τοῖς 
’ . / .) ᾽ . . ... 9 | . ” ο 

Ἄπαρτιάταις καὶ µυρίου. οὐ µην ἀλλ εἴτ ἐστιν ἀληθῆ 
- 2/ / / Ν ὸ Δ - ’ “ / 

ταῦτα εἴτε µή, βέλτιον τὸ ὁιᾶ τῆς κτήσεως ὠμαλισμένης 
’ 3 ὸ [ων 3 /΄ ε , ὸδ . ε . . 

18 πληθύειν ἀνδρῶν τὴν πόλιν. ὑπεναντίος ὃὲ καὶ ὁ περὶ τὴν 
.] ’ 4 / 

1279 Ἡ τεκνοποιίαν νόμος προς ταύτην την διόρθωσιν. βουλόμενος 
Φ ν ’ 

γὰρ ὁ νομοθέτης ὡς πλείστους εἶναι τοὺς Ἀπαρτιάτας, προ- 

άγεται τοὺς πολίτας ὅτι πλείστους ποιεῖσθαι παῖδας" ἔστι 
- .ἳ 4 . .) ” 

γὰρ αὐτοῖς νόμος τὸν μεν γεννήσαντα τρεῖς υἱοὺς ἄφρουρον 
ωὶ 8 4 ” 5 Αρ. ’ ’ . υ 

το εἶναι, τὸν δὲ τέτταρας ἀτελῆ πάντων. καϊτοι φανερὸν ὅτι 
- - ᾽ ς/ ’ 9 - 

πολλῶν γινοµένων, τῆς δε χώρας ουτω δυηρηµένης, ἀναγκαῖον 
: η " 4 4 

πολλοὺς γίνεσθαι πένητας. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τὰ περὶ τὴν 
2 / εν ’ ε Δ 2 4 / 4 ϱ/ Ἀ - 
ἐφορείαν ἔχει φαύλως' ἡ γαρ ἀρχη κυρία µεν αὕτη” τῶν µε- 

- . - ’ 

γίστων αὐτοῖς ἐστίν, γίνονται ὃ ἐκ τοῦ δήμου πάντες, ὥστε 
/ 9 , 5/ θ δ) / ΄  όὐ | 

πολλάκις ἐμπίπτουσιν ἄνθρωποι σφὀὀρα πένητες εἰς τὸ ἀρ- 
- Ὡ] ] Ν . , ”/ ο ᾱν Λλ 1 1 

2ο χεῖον, οἳ διὰ τὴν ἀπορίαν ὤνιοι σαν. ἐθήλωσαν δὲ πολ- 
’ . Δ ’ . α δὲ 5 - 9 ὸ ’ ὸ 

λάκις μὲν καὶ πρότερον, καὶ νῦν ὃε ἐν τοῖς ἀνδρίοις' διαφθα- 
’ 4 9 / ’ ς/ Φιν νε - ου. 4 / 

ῥρέντες γὰρ ἀργυρίῳ τινές, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ὅλην τὴν πόλιν 
9 ” 4 .] 3 3 3 . . κ ΄ 4 

ἀπώλεσαν. καὶ διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν εἶναι λίαν μεγάλην καὶ 
- ᾽ ’ 

ἰσοτύραννον δημαγωγεῖν αὐτοὺς ἠναγκάζοντο καὶ οἱ βασι- 

5 Ῥε]]εετ αὐτή. 
4 

καὶ µυρίους] . Ίπ Ἠετοά, ΥΠ, 234. 

ΤῬεπιαταίιιβ εβἰτηα{θβ {Πετη αὖ 8οοο. 
18 ὑπεναντίος, κ.τ.λ.] ΄ Οοπίτατγ το 

νυηαί 15 τ]σ]Ώύ ν]πεη Ἰοοϊκθοά αἲ ἴη το[εγ- 

εποθῬ {0 0Π]8 τε[οττη.᾽ 
ἀφρουρον] “γε {γοπη πΙΗΜατγ βετν]ος, 

ας, Ι ή], ὙΠοοτίαβ απά Βομηθϊάςγ 

τ]σ]Ώθ]γ Ἱπετρτεῦ 16; ποῦ “«{γθο {γοτα 

βαττίβοη ἀπίγ,” 5 ἸωάάεΙ] απ Ῥοοῦά 
ο ταπε]αζῦο 10. 

10 αὐτή] ταῖλμοτ αὕτη. 

ἧσαν] ΝἩΥ Όλμῖθ ἐεηβοῖ 15 16 ο]ιαῦ 

Ἱπ Ατϊροῦ]ο” πιο 16 ππαθογθοά Ηίί]ε 
ν/λαί]εγ ὕΠαγ το 8ο ος ποῦ, δα 

ἴ]αῦ Το 15 αὐατπσ {πο τεβα]{ οἱ Ἠϊβέοτί- 

οα] οχροτίοποο ἀπτίπρ {Ἠθ ροτῖοᾶ νο 
ἴλο Βρατίαη Ερ]οτβ νγετθ ἴμθ τηοβέ ἵπῃ- 
Ῥοτίαπῦ Ῥοάγ ἴπ τερορ, 

30 ἀνδρίοι] Τπε Οχκίοτᾶ {οχέ τοαᾶς 
᾿Αγδρίοις; Ότι 1 19 Ῥείθετ {ο Ἱεερ ἴ]ιθ 

τουάἽπρ οἱ πο Ῥετῆτι ΕάΙοἨ, Ρ. 1279. 

Β. 12, πιά ΑΙΡΡΟΒΘ ναί 16 ταίετβ {ο - 

ΒΟΙ1Θ πηϊβοοπάιοῦ οἱ {πο ἘΡρλοτα 1π Τθ- 

ετεποο ἴο ἴπθ ραβ]Ηο τΘΒΒ, συμ]ο]ι, ἔγοτα 
Χ.. δ, Ῥοτο αποϊεη{]Υ πε Ἠαπηο οἱ ἂἄν- 

1 οπηποῦ αρτθῬ νηϊ(ῃ Βομποϊάας, δρια. 

πο θΠϊπ]κς ια ταὶβοοπάπαοί τε]αβτπς 

{ο ιο ϱγβαῖδῖα οοτ]ά πού ο Ἱππροτίαπέ, 
ΤἨαγ πγετε οπθ οἱ ἴ]ο τηοβί Ἱπροτίαπᾶ 

{θα/τιτεβ οξ {1ο ν]ο]θ αγδίατι, α παϊββῖοτι 

{ο ἴπεπα να {πα {θδῦ οἱ οἴθπεπαΗὶρ ; 

απά νε οςµη απ]ζοθ α5 εαβῖ]]γ οοποεῖνθ 

ὕαῦ 0Πιαῖτ παβιηαπασεππεπ{ {τοαίεπαά 

ἴλο βα{είγ οἱ ἴ]ο βἰαΐθ, ας 80118 ΠΙΙΒΟΟΠ- 

ἀιοῦ ἐαί οοποετπεᾶ ἐπο ετηα]] ἱβ]ατιά οἱ 

ΑΠάΤΟΒ, 

ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτοῖς] ΄ 5 {ατ αξ ἀεροπάθᾶ 

οἩ {Ἠεπῃ,᾽ 

δηµαγωγεῖν] ΄ἴο οουτέ {μεπι,᾽ 

ὧν -λε. 

-- 



11. 9.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 8. δ5 

λεῖ, ὥστε καὶ ταύτη συνεπιβλάπτεσθαι τὴν πολιτείαν' 

δημοκρατία γὰρ ἐξ ἀριστοκρατίας συνέβαινεν. συνέχει μὲν 
- - ιά ο 

οὖν τὴν πολιτείαν τὸ ἀρχεῖον τοῦτο" ἠσυχαζει γὰρ ὁ δῆμος 

διὰ τὸ µετέχοειν τῆς µεγίστης ἀρχῆς, ὥστ᾽ εἴτε διὰ τὸν 

νοµοθέτην εἴτε διὰ τύχην τοῦτο συμπέπτωκεν, συμφερόντως 

ἔχει τοῖς πράγµασιν. δεῖ γὰρ τὴν πολιτείαν τὴν µέλλουσαν 
| [ή ’ / .. ’ [ο ΄ - 8 

σώζεσθαι πάντα βούλεσθαι τὰ µέρη τῆς πόλεως εἶναι καὶ 
ὸ / 2 / ε χ Ὁ) - ὸ Δ λ ο. 4 

ιαµένειν ταὐτά: οἱ μὲν οὖν [ασιλεῖς ὃια τὴν αὐτῶν τιμήν 
ο εν ε 4 4 9 4 Δ 4 , - 

οὕτως ἔχουσιν, οἱ δὲ καλοὶ κἀγαθοὶ διὰ τὴν γερουσίαν (ἆθ- 
λ .ἳ ς 3Ὁ ᾽ ο ά - 9 Α 3 ’ ϱ δὲ ορ ὸ 8 να 

ον γὰρ ἡ ἀρχὴ αὕτη τῆς ἀρετῆς ἐστίν), ὁ δὲ ὁημος διὰ τὴν 
5 / ’ Χ 9 ϱ ’ 9 ) « 4 .”/ 

ἐφορείαν' καθίσταται γὰρ ἐξ ἁπάντων. ἀλλ' αἱρετὴν ἔδει 

τὴν ἀρχὴν εἶναι ταύτην ἐξ ἁπάντων μέν, μὴ τὸν τρόπον δὲ 
. αἳ - ’ / 3 / 5/ ἃ 4 / 

τοῦτον ὃν νῦν' παιδαριώδης γαρ ἐστι λίαν. ἔτι δὲ καὶ κρ- 

σεών εἶσι μεγάλων κύριοι, ὄντες οἱ τυχόντες, διόπερ οὐκ 
» [ή / / α) ϊ α] 4 / η] 

αὐτογνώμονας βέλτιον κρίνειν ἀλλα κατα τα γράμματα και 
ι 4 / εν 4 ως ’ - ] ’ 9 ε 
τοὺς νόμους. ἔστι δε καὶ ἡ δίαιτα τῶν ἐφόρων οὐχ ὁὀμολο- 

γουµένη τῷ βουλήματι τῆς πόλεως' αὐτὴ μὲν γὰρ ἀνειμένη 

λίαν ἐστίν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις μᾶλλον ὑπερβάλλει ἐπὶ τὸ 
ιό Γιο] 

σκληρὀν, ὥστε μὴ δύνασθαι καρτερεῖν ἀλλὰ λαθρᾳ τὸν 

νόµμον ἀποδιδράσκοντας ἀπολαύειν τῶν σωματικῶν ἡδονῶν. 
: Ν - την - 
Ἔλχει δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν τῶν γερόντων ἀρχὴν οὐ καλῶς αὐ- 

σας 

ν 

'. συνεπιβλάπτεσθαι] ἰλτοιρ]ι ἔἶιο ἀἵς- 
ὑπτραποο οἱ ιο Ἰπο]γ Γαποῖοηβ ογετ 
ἀπᾶ αὔογο ἐἶλο Βανγς ἵη ἴο Ἐρλοτα]γ. 
5 32 τὴν πολιτείαν τὴν µέλλουσαν, 

;.τ. λ.]. τὴν πολιτείαν 6 ο 4οσιιβα- 
ἂνο Ῥοΐοτο βούλεσθαι, πο βαρ]θοί ος 

Όιθ νετΏ, πού 165 ορ]εοῦ. Τπο οπΙγ 
Γάιβιου]0γ ΠεΒ ἵη ταὐτά, ν]οἩ Τ οαπποῦ 
[δα οοηβὶἀἆθτ 4η ἹπαοσαγαοΥ, Ιπγοάιοεᾶ 

[σσ α αροοῖθδ οἱ αἰτδσῦιοη 6ο τὰ µέρη. 
! βρομὲ Δ0ΤΥ6ΘΕΒ, 5 ἄοθφ Οοταί, δαΐ 

δίαἩγ ἀῑδεεηίς, απά οοπβίγαθς {πε ραβ- 
μ8οο ΒΟ 48 {0 Ίκεερ ταὐτά; Ῥταῦ βάτοΙΥ 

εἶναι καὶ διαμένει». 

οἱ καλοὶ κἀγαθοί] πι {πο Ῥρολσα] 

Β6ἨΏ66--- ια Ἱ1ρρετ 85868, ποῦ πηὐλοιιό 

Βοτηθ αὀπαϊχίατο οὗ ἴΠθ 1ηοΓα] 86ΠΡΘ. 

23 παιδαριώδης] ΤΗΙ8 Ίεανες 16 ααῑίο 
υποετίαϊη ναί {ο πιού]λοἆ νναβ, ἀτοίθ, 

Π. 463. 
αὐτογνώμονας] ΄ταετε]γ οἩη Ὀ]αίγ οἵνγΏ 

Παάρταεηῦ,᾽ 
24 οὐχ ὁμολογουμένη] “πού ἵπ αο- 

οοτάκποθ νησι, ποῦ οοπβ]βθεΏῦ νηθη,) 

Οπτοῖοθ, ΤΙ. 468. 

αὐτή] Ῥεζετ αὗτη. 
μὴ δύνασθαι καρτερεν] Όοπαρ. Ν1εΡ. 

Ῥτεί. Ὑο]. 1. κανΗ.: « Τηεϊτβ Ὑγββ πο 

ρίαΐίο οἱ αππαῦμτα] οοηβίταϊη 6, βαο]ι 38 

μποτ {πο Ίαν οἱ Βρατία, Ίγπετο ἵπ 61 

ορίπίοη οἳ οέ]ιογ (τθο]κβ ἴ]ιο οοπθεπαρύ 
ος ἀθαίὮῃ ννας παθιτα], Ώδομι5δο ἀθαίλμ 

Ῥατοί απ Ἰπο]εταβ]ο γοκο,” 

Βρατία. 

21 

22 

24 
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Βραία. ποῖν. ἐπιεικῶν μὲν γὰρ ὄντων καὶ πεπαιδευµένων ἱκανῶς 
Ν 3 / κ οΆ λ ”/ ’ / ”- ’ 

οὔ πρὸς ἀνδραγαθίαν ταχ᾽ ἂν εἴπειέ τι συμφέρειν τῇ πὀλει. 
, , ὃ . ) / Ὁ , , ΄ | 

καΐίτοι τό Ύε διὰ βίου κυρίους εἶναι κρίσεων μεγάλων ἄμφισ- 

βητήσιµον' ἐστι γάρ, ὥσπερ καὶ σώματος, καὶ διανοίας 
1271 γῆρας. τὸν τρόπον δὲ τοῦτον πεπαιδευµένων ὥστε καὶ τὸν 

νοµοθέτην αὐτὸν ἀπιστεῖν ὡς οὐκ ἀγαθοῖς ἀνδράσιν, οὐκ 
26 ἀσφαλέο. φαίνονται δὲ καὶ καταδωροδοκούµενοι καὶ κατα- 

- - ’ - Αν 

χαριζόµενοι πολλὰ τῶν κοινῶν οἱ κεκοινωνηκότες τῆς ἀρχῆς 
’ / / 3 ) 4 5 / ωὶ Α 9) 

ταύτης. διόπερ βέλτιον αὐτοὺς μὴ ἀνευθύνους εἶναι". νῦν 
[ω] / . 

εἰσίν. δόξειε ὃ ἂν ἡ τῶν ἐφόρων ἀρχὴ πάσας εὐθύνειν τὰς 
9 ε, ο) 4 -” 3 / / / Δ - . ᾽ 
ἀρχάς' τοῦτο δὲ τῇ ἐφορείᾳ µέγα λίαν τὸ δῶρον, καὶ τὸν 

’ 3 ο) ’ ’ ” 4 9 ’ ” 4 

ο] τρόπον οὗ τοῦτον λέγομεν διδόναι δεῖν τὰς εὐθύνας. ἔτι δὲ 
. 

ο ’ 

καὶ τὴν αἴρεσιν ἣν ποιοῦνται τῶν Ὑερόντων, κατά τε τὴν 
/ 9 3 ’ . Δ ρ. Ά 9 - . 9 

κρίσιν ἐστὶ παιδαριώδης, καὶ τὸ αὐτὸν αἰτεῖσθαι τὸν ἀξιω- 
- ο - - 8 ι θησόµενον τῆς ἀρχῆς οὐκ ὀρθῶς ἔχει δεῖ γὰρ καὶ βουλόμε- - 

μας / ” εκ εν ὃ Α ”. 93 
28 νον καὶ μὴ βουλόμενον ἄρχειν τὸν ἄξιον τῆς ἀρχῆο. νῦν ὃ 

9 λ Α κ αφ / « ; , 
ὅπερ καὶ περι την ἄλλην πολιτείαν ὁ νομοθέτης φαίνεται 

” ο , λ / 1 / / ή 
ποιων' ο κληνρόῤῥι γάρ Κατασκενάζων τους πολίτας ο. | 

πεκρηνας προ τὴν αἴρεσιν τῶν πν» οὐδεὶς γὰρ ἂν Ἶ 

ἄρχειν αιπήσατό μὴ φιλότιμος ὤν' καίτοι τῶν Υ ἀδικημά- | 

των ἐκουσίων τὰ πλεῖστα συμβαίνει σχεδὸν διὰ φιλοτιμίαν ὁ 

20 καὶ διὰ λοχρημαίαν τοῖς ἀνθρώποιε. Περὶ δὲ βασίλομς ] 

εἰ μὲν μὴ βέλτιόν ἐστιν ὑπάρχειν ταῖς πόλεσιν ἡ βέλτιον, 

25 καίτοι] ΄απᾶ γεῦ 6νεη ἴμεη 16 
νγοι]ά Ὦο ᾳπθβοπαΡ]θ ΡοΠογ.᾽ τοῦο, 
ΤΙ. 478. 

τὸν τρόπον δὲ τοῦτον, κ.τ.λ.] «Ῥαΐῦ 

Ψηεη 5ο εἀποαίοά {]ιαῦ ενεη {]αῖτ Ίανγ- 

Ρΐνεν Ἠϊπηβε]{ ἀῑδταςίς νετ. 
26 «τοίε, Υ. 483, ᾳποῖθΒ ἴΠῖβ ]αάσ- 

πηθηῦ 5 ἴηο Ῥαβῖβ {0Υ απ ΙΠ{6Υ6ΠΟΘ ἃ8 
{ο ιο εβεοί αὖ Αἴλεπβ οἳ ἴ]ο Ἐ]άστς 
Ιθθῖησ {οτ 146. 

ἀνευθύνους] «Ἰτοβροπβῖρ]θ, «πηέοαέ 
αοοοαπ{αΡΙ γ.᾽ 

εὐθύνειν] ΄ οἈθο]ς, ος οοπίτο].᾽ τοίο, 
Ἡ. 472. 

27 αὐτὸν αἰτεῖσθαι] ΄ 9ο ο8ΠΥ8ΒΒ Ῥετ- 
5ΟΠΦΙΙΥ.᾽ 

38 ὅπερ καί, κ.τ.λ.] Όοπιρατο Ῥθ- 
Ίου, 5.37, ἀποβέβηκε τοὐναντίον. | 

Ἀενα, ἴπο ἸἹερίρ]αίος Ίαβ οοπιρ]εβεῖγ 
{α]]οά η αἰίαϊπῖησ α οοττοοῦ γυῖθυν οἳ 
νγλαῦ 15 τεφιἠγεά. ] 

φιλοτίµους γάρ, κ.τ.λ.] «Έοτ ἵὲ ἵ8 
Έτοπα Τ1β νηδ] 6ο τηα]κο Ἠϊς οὔδίσεης αππι-- 

Ῥϊᾷοις λαῦ ο αἀορίς ἴλμθβο ππθαΏς 1π. 

ο εἰεοβῖοι οἱ ἴμπο Βεπαίο, τούτοις, 
ποῦ τοὺς πολίτας, Ὀιαόὸ {πο βαποβῖοπ. 

βἴνεη {ο ρειβοπα] σαηναβεῖης, 

ζων. 1 αὐαϊραίο ἐπ οῬ]εοῦ {ο Ἠϊπι, 

ἐ{οτ εγιἀεηϐ]γ πο οηθ πγο]ά αξίς {ΟΥ 

ο[ῇσρ αη]θβ8 Ἡς Ίγεγο απηῬΙ{1οι1β.᾽ Ἱ 

390 εἰ μὲν μὴ βέλτιόν ἐστιν] Το. 



11. ο.] ΠΟΔΙΤΙΚΩΝ 8. πο 

ἄλλος ἔστω λόγος. ἀλλὰ μὴν βέλτιόν γε μὴ καθάπερ νῦν, 
9 Δ Δ λ ο. . / 

ἀλλὰ κατὰ τὸν αὑτοῦ βίον ἕκαστον κρίνεσθαι τῶν βασιλέων. 
ο ΠΚ, | ’ . α] α .] 

ὅτι ὃ ὁ νομοθέτης οὐδ αὐτὸς οἴεται δύνασθαι ποιεῖν καλοὺς 89 
Ί . ’ αν 3 - - Γι) 9 Ὀὶ ϱ [ο ς - 

κἀγαθούς, ὁΏλον' ἀπιστεῖ γοῦν ὡς οὐκ οὖσιν ἱκανῶς ἀγαθοῖς 
3 ’ ’ ο .] 4 5 Ἰ ’ 

ἀνδράσιν' διόπερ ἐξέπεμπον συµπρεσβευτας τους ἐχθρούς, 

λ , » / - / 4 λ , 4 
και σωώωτήηριαν ἐνόμιζον τή πολει ειναι το στασιάζαιν τους 

- - 4 Δ 

βασιλεῖο. Οὐ καλῶς ὃ οὐδὲ περὶ τὰ συσσίτια τὰ καλούμενα 

φιδίτια νενοµοθέτηται τῴ καταστήσαντι πρῶτον. ἔδει γὰρ 81 

ἀπὸ κοινοῦ μᾶλλον εἶναι τὴν σύνοδον, καθάπερ ἐν Κρήτη: 

παρὰ δὲ τοῖς Λάκωσιν ἕκαστον δεῖ Φέρειν, καὶ σφοὸρα ρ ρ ρ 
, 54 ει λ Α κ 5 ὃ / 

πενητων εγνγιων οντων και τουτο Το ἀναλωμα ου ουνακενων 

ο ϱ/ / 2 ’ ο) ’ - 

ὁαπανᾶν, ὥστε συμβαίνειν τοὐναντίον τῷ νομοθέτη τῆς προ- 
/ 3 Δ 3 Ὁ) 4 

αιρεσεωώς. βούλεται Μεν γαρ δημοκρατικὸν ειναι το κατα- 

’ ο / / ο/ λ 
σκευασµα των συσσιτιῶν, Ύινεται ὃὸ Ίκιστα ὁημοκρατικὸν 

απ / / 4 Ν 3 ίοῦ - 

οὕτω νενομοθετηµένον' µετεχειν μεν Ύαρ ου ῥάδιον τοις 
/ ’ ς/ . - ’ ζω] ’ 9 9 - ε 

λίαν πἐνησιν, Όρος ὃὲ τῆς πολιτείας οὗτός ἐστιν αὐτοῖς ὁ 
’ Δ 3 ’ ο) ν / / 3 ’ 

πατριος, τον μὴ δυνάµενον τοῦτο τὸ τέλος φεέρειν Κή κετε- 
νά πια δν λ λ ’ / ν 69 / 

χειν αυτής. ὡφ οε περι τους ναναρχου»ς γομβῳ και έτεροι 

3 - 9 - ’ . [ 

τινες ἐπιτετιμήκασιν, ὀρθῶς επιτιμῶντες' στάσεως γαρ γἱ- 
- ω) Ὁ) ” 

νεται αἴτιος. ἐπὶ γὰρ τοῖς βασιλεῦσιν οὖσι στρατηγοῖς 

οτᾶον Ε]ιου]ά ταί]λοτ Ὀο εἰ μὲν βἐλτιόν | 
ἐστι µή. 

ἄλλος λόγος] ἘΒε]ουν, 111. χτν. απά 
 ᾷοἩ, 

κατὰ τὸν αὑτοῦ βίον κρἰνεσθαι] ΄Ῥο 

;.βε]οοῖθοᾶ νο τείετοηοθ {ο Ἠ5 οὗη {6 

 απᾶ οοπάποῦ.᾽ ͵ 
8ο ἀπιστεῖ γοῦν] 18 πού {Ππῖβ α 

Ἰαῦεγ βίασο οἱ {δε]ίπς, απᾶ βοαγοθ]γ ὕο 
ο βαΏροβεά εχϊμησ ἵη ἴμο τη]ηᾶ οἳ 
Ἱποιτριβ ἳ 

ἐξέπεμπον] ΄Τ]εγ πνετο ἵη ἴμο Παδῖέ 

οἱ βεπάϊηςσ οαῦ.  Τηβίαποθθ ν]] οσσατ 
ο 6ΥΕΤΥ οπθ. (τοίο, 1. 469. 

στασιάζειν] Όπ ο Ρρετρεῦπα] ἆἱβ- 
βεηβῖοης ο{ ἴπο Βρατίαη Ἐϊπρς, 599 

Οτοίο, τι. 464. 

81 σύνοδον] Τηϊ8 ποτά βΘ6Π18 Ώθτθ 
{ο Ἠπιθαη ποῦ 5ο ΤΩΠΟἩἨ α /πιθεῖηρ) 8 
α “ουπίτιριοἨ.᾽ Τηθ ραββαςο ααοὐεά 

{οτη Τ,. απᾶ ., Ἠετοᾶοίαβ, 1, 64, χρη- 
µάτων συνόδοισι, ϱ1ν6β Όλο πεατθβύ αρ- 
Ῥτοκδο] 0ο 158 τηθαπΊης Ἠεγθ. 

δαπανᾶν τὸ ἀνάλωμα] ΄Το πιθεῖ 018 
ΕΧΡΕΠΒΘ.᾽ 

32 ὅρος δέ, κ.τ.λ.] Τηο τὶσ]ηύ οἳ 
οἱ 1ΖεπβΗΙΡ Ίιαβ Όλμ]ς Ἠπηϊς Εχεά.᾽ Έτοπι 

{λ]8 ατοβο {μο Ῥοάγ οα]]εἆ οἱ ὑπομείονες, 

ἴ]λο Ἰη{6γίοτβ, Βρατίαης ἀϊβ[γαπομῖφας, 

Ῥαϐ ννζἩ ὧλο Ῥουγες ος τεοογετῖηρ [Παϊτ 
ΓΓαποἈΊβθ, (τοῖς, ΤΙ. 482, απᾶ 525, ποῦ. 

33 ἕτεροί τωες] Ίππο ατθ πηθαπῦ ᾗ 
στάσεως γὰρ γίνεται αἴτιος] ΤΠϊ9 18 

, ααθεππεηῦ οὗ ὙΥμ]ο]ι Ὕνο Ἠανο Ἰατά]γ 

αἀεφπααῦο Ἱαβϊβοαβίοη. ἨΝν ατοίε, ΙΧ. 

337, λϊπ]κα 16 {οαπᾶάςά οἩ ο οϱ.βο ος 

Τραπάςς. Οοππρ. αἶδο Ρ. 276, νηετθ 
{πο Ἰΐπς απά αἀπι]τα] ἆτο απῖθεά ἵπ 
Ασοαβ]α1β. ΐ 
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. . Βραία. ἀῑδίοις" ἡ ναυαρχία σχεδὸν ἑτέρα βασιλεία καθέστηκεν. Ἰκαὶ 
ς 048 4 -ε / . / 3 / 3 ϱ/ 

34 ὧδὶ δὲ τῇ ὑποθέσει τοῦ νοµοθέτου ἐπιτιμήσειεν ἄν τις, ὅπερ 
- ’ 5 / . .] ’ 

1271 Ἡ καὶ Πλάτων ἐν τοῖς νόμοι ἐπιτετίμηκεν' πρὸς γὰρ µέρος 

ἀρετῆς ἡ πᾶσα σύνταξις τῶν νόμων ἐστί, τὴν πολεμικήν: 
4 - - 

αὕτη γὰρ χρησίμη πρὸς τὸ κρατεῖν. τοιγαροῦν ἐσώζοντο 
4 υ 9 ’ . η ὸ ν 8 . 5 / 

μὲν πολεμοῦντες, ἀπώλλυντο δὲ ἄρξαντες ια το µη ἐπι- 
/ / ’ 

στασθαι σχολάζαιν μηδὲ ἠσκηκέναι µήδεμίαν ἄσκησιν ἑτέραν 
. ῳ ’ 1 / 9 5 

38 κυριωτέραν τῆς πολεμικῆς. τούτου δὲ ἁμαρτημα οὐκ ἐλατ- 
Ν 3 .] . 8 ’ .] 

τον’ νοµίζουσι μὲν γὰρ γίνεσθαι τᾶγαθα τὰ περιµάχητα δι 
- ” ω) . - ϱ ’ 

ἀρετῆς μᾶλλον } κακίας καὶ τοῦτο µεν καλῶς, ὅτι μέντοι 
σον ον Α ’ . - ’ 

36 ταῦτα κρείττω τῆς ἀρετῆς ὑπολαμβάνουσι»ν, οὐ καλῶς. Φαύ- 
- ’ 

λως ὃ ἔχει καὶ περὶ τὰ κοινὰ χρήματα τοῖς Ἄπαρτιάταις. 
5/ 4 5 . - - / ’ λ δὲ λέ 

οὔτε γαρ ἐν τῷ κοινῷ τῆς πολεώς εστιν οὐὸεν πολέμους µε- 
’ 9 κά - 9 / - ὸ 8 

γαλους ἀναγκαζομένοις πολεμεῖν, εἰσφερουσί τε κακῶς' ια 
- - ’ ” ’ | 

γὰρ τὸ τῶν Ἀπαρτιατῶν εἶναι τὴν πλείστην γῆν οὐκ ἐξετα- 
ι . 5 ’ 

37 ζουσιν ἀλλήλων τὰς εἰσφοράς. ἀποβέβηκέ τε τούὐναντίον 
νν μὴ 4 4 4 / 9 ’ 

τῷ νομοθέτη τοῦ συμφέροντος" την µεν γαρ πὀλἰν πεποίηκεν 
3 [ή 4 δ᾽ ὸ ’ / ΤΙ ΐΔ . - 

αχρήµατον, τους ὁ ἰθιώτας φιλοχρημάτους. ερὶ µεν οὖν 

΄ 

ο... 

παβφςρὸν ο»: 4 ἀῑἴδιος Ῥεκκετ. 

ἀῑδιος] ἀῑδίοις 86ΘΠΙ8 ἴ]λα ἴγαθ τοκκ]- 
άπο, απᾶ ἴΠο γγεὶσ]ηῦ οἱ ααἰΠῃοτίογ 18 ἵπ 

Τανοατ οἱ 16, Ὑεῦ. Ττ., δύαἨτ, Βομη., 

απά οἴλετβ, αἀορί 16. Τη {αοῦ, Βε]ε]οτ” 
τοβάίης ϱ1νθβ 8, 86Ώβ9 οοη/ίταΣΥ ο γετΥγ 

Ῥ]αῖη αἰαζεπιεηίς. Χεπορμοπ, 1εἴῖ. τ. 

νι. 4. απά ΤΙ. Ἱ. 7. 

34 τῇ ὑποθέσει] “Της ρτεναϊΠπο 
1ά6α.. Οοππρατο {πο Ίαηριασο οἱ Έτα- 
β]άας, Το, 1Υ. 126. Ῥ]αΐο, ες. τ. 

628. Ε. {ο11. 
35 τούτου] ΤηϊΦ παϊκία]ο οἱ ἀῑτθοί- 

Ἰπσ αἲ] ἡλαῖνγ επετρίθς {οψατάς οχοε]- 

Ίεπορ ἵη νγατ. 
τὰ περιµάχητα ἀγαθά] ΕΙ. τς. ν, 

4, 0. Ῥ. 11Ι6δ. Β. 10; 11690. 21, ἴλθ βαπ1θ 

ΕΧΡΓΘΒΒΙΟΏ 0060118. 

36 τὰ κοιὰ χρήματα] Όοπιρατο ἴ]α 
Ίαηριαρο οἱ Ἐϊῑπο Ατοζιάστηας, Της, 

1. 8ο; 36ο ατοῖο, ΙΧ. 322, 323, ΤΟΥ ἴ]ο 

Όννο Ροτ]οάς αὖ ν;μ]ο]ι {χε Ίαησιασο γγαβ 

{Γ16. 

εἰσφέρουσι κακῶς] Οπ {π]5 9ο (τοίο, 

ΤΠ. 493, απά Ἠϊβ ποίθ. 

γῶν, " ὔπο οοαπίτγ οαβυπγατά οἱ Ταγςε- 

{π18, βἴπορ (μα {ουπάαθίοη οἱ ἌΤεββεπθ 

Ῥγ Ἐραπιποπάαβ Ἠαά Ῥεει οοπβΙτη- 
τηβύθᾶ. 

37 τοῦ συμφέροντος] /οἳ ση]αῖ 18 

ΤΘΦΙΙΥ πο Ιπ{ετερί οἳ {πο εἰαῖο.᾽ - 
Φιλοχρημάτους] Ἔοτ ἴλμ]α ἐεπάεπογ, 

νηθ]ι Ἰηβίαποςθ οἳ 16 Ῥείοτε Τ,γβαπάες, 
απᾶ πο βππυ]ας αρρμαᾶ Ὦγ Τγβαπάας, 

ατοῖθ, ΤΙΣ. 341, 2. 

105 βεεπιθά πεεά]θβς ἵπ {πο ο,μδο οἳ 

Βρατία {ο 4ο τους ἔλπαη τείετ {ο Ἆΐτ 

ἀτοίθ. ΑπΠΥ οηθ ΨΠο πήθμες {ο ϱο 

βατήλετ νη]] Άπά αἲ] πθοθββατγ τοί6γεποθΒ 

ἴμετο ρΊνεη. Ίος 16 1 ΤπθΘοΟΘΒΒΑΣΥ ἴο 
ἀννε]] οἩ πο ππ{ανοιταβ]ε Ἱαάρπποηί οἱ 

Ατβζοῦ]ο οἩ ἴμο Βρατίαη ΙπαΙζαδίοης. 
ΤΠεγ ατα ποῦ Π]αεΙγ {ο Ὦο ογετνα]αεά 

τὴν πλείστην 

νά» } 
3 
] 
Ἱ 

πο ο ωπ 



απο ο ο 

Γή 

ΤΙ. 10.1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΒ. 89 

” ω) ’ - 

τῆς Λακεδαιμονίων πολιτείας ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω' ταῦτα 

γαρ ἐστιν ἃ μαλιστ’ ἄν τις ἐπιτιμήσειεν. 
’ 9 

Ἡ οὁὲ Ἐρητικὴ πολιτεία πάρεγγυς μέν ἐστι ταύτης, 
5 δὲ Ν . . - Δ δὲ λ -- Ὠω] νὰ αν 

ἔχει ὁξ μικρᾶ μὲν οὐ χεῖρον, τὸ ὁε πλεῖον ἧττον γλαφυρῶς. 
η 4 Γον ω) 

καὶ γὰρ ἔοικε καὶ λέγεται δὲ τὰ πλεῖστα μεμιμῆσθαι τὴν 
Ίς 4 / « . Δ ’ λ δὲ λ - ω) 

ρητικὴν πολιτείαν ἡ τῶν Ιλακώνων, τὰ ὃε πλεῖστα τῶν 

φασὶ γὰρ τὸν 

Λυκοῦργον, ὅτε τὴν ἐπιτροπείαν τὴν Χαρίλλου τοῦ βασι- 

ἀρχαίων ἧττον διήρθρωται τῶν νεωτέρων. 

λέως καταλιπὼν ἀπεδήμήσεν, τότε τὸν πλεῖστον διατρῖψαι 
χρόνον περὶ τὴν ρήτην διὰ τὴν συγγένειαν' ἄποικοι γὰρ 

ε ’ - ’ Ὁλ / « Ν 3 οἱ Λύκτιοι τῶν Λακώνων σαν, κατέλαβον ὃ οἱ πρὸς τὴν 
/ ω 

ἀποικίαν ἐλθόντες τὴν τάξιν τῶν νόµων ὑπάρχουσαν ἐν τοῖς 

Ἠον. «Απβζοῦ]ες Ίοηπρ ογ]λοίδτα- νγαβ 

Ῥατί]γ ἆπο {ο ἴλο Ῥτοπιϊπεπῦ Ῥοβίοῃ 

'.Ἑρατία Ἠαά Ἠε]ά ἵπ εατῃου (τοε]κ Ἰ]8- 

“017, Ῥατ{]γ α1βο {ο πο Γαοῦ Οιαῦ Ῥ]αΐο, 

Ἰπ Ἠϊ Γαως, Ὠαά οτ]]ο]βεά {Ἠετη. 39ο 

ἴπαῦ πο οπαρίετ οξ Ατϊβίοῦ]ο 1 ἃ οοἩ- 
πια οτ οἱ πο οτ]Ιοίσπι οἱ ἐ]ναῦ νοτ]ς 

"βίνεη ἵπ ο. νι. ἜΤιμαί Ἰαά (οιοπεά 
ἴμσς αροοι]αίῖνε ος Ἰάεα] ρατί οἱ Ῥ]αΐο”β 
νγοτ]ς, 0 {οπς]θςβ οπθ Ῥοῖπί Ἰπ {πο 

᾿Ῥγαοβίοα]. Έος {ο 7αιῦβ αὖθ αν ἀἱβοιιβ- 
! αἴοπ Ῥεύνγοευ απ ΑἰΠποπίαἩ, 1,αοθςςθ- 

πιοπίαη, απά Οτοαίαπ, οἳ ἐ]ιαῖτ τθβρος- 

νο οοπβϊθαθίοπΒ, απά οἩ {πο Ῥηηοϊ- 

ΐ Ῥ]ε8 οἩ νηηῖοἩ α. πθυν δίαΐε, 1{ {ουπάες, 
κ 
[ 
;' βποι]ά Ῥο Ῥαδεά. 

ας 

Χ. τ Ὀπ]ῆκο Βρατία, ἔ]ιοτο ἵς ἵΠ {1ο 
0386 οἳ Οτείθ πο Ἠϊβίοτίσα] Ἱππροτίαπος 

-το Ἰαβά( ππαο] αἰεπίίοη ο Ἱ. Α 
Παρπιθηίατγ εκοίο] 16 αἲ] ἐ]ναῦ ἵ5 πουν 
"Ῥοβαῖρίθ, Απά 16 18 {ο Ῥε τοπιοπηΏετοά 

"ἐλλαῦ Οτεῦο ννας ποῦ οπθ βἰαΐίο Ῥιῦ απ 
"αροτοραΐθ ο βἰαΐ6β, 8ο {7 3” ὦνο ΚΠοΥγ. 

"Ἠουσῖς βο6πι9 ἴο ήπ]ς ἐξ Τ,γοίοβ 
"πηῖος Ο. Ἐ. Ἠετπιαπη βΡρεαἷς οἱ α5 
'ἑοοηβϊιάετεά α ἀαασ]Ώύετ αίαΐε οἱ Τ,α06- 

4ππομ”) γνας ιο οπθ πηοβύ Ῥτοβεηί {ο 
ἴλθ παπά οἱ Ατίκίοῦο. 1 Ῥαβς ἴο ἴ]α 

οοηβΙἀεγαῖοη οἱ ἴ]ε ἐεχῦ οἳ λα οἶαρ- 

ἴοτ, το[ετίπρ ΠΥ νο πγου]ά Ιπα το 
{ατίμοατ, {ο ἴπο ατᾶοἰο οηπ Οτείε ἵπ 

Μηηϊς]μα (σέοφγ. Ιδέα, Ὑγηετθ ἴἨθ ΒΟΓΟΘΒ 

οἳ Ιπ{οτπαζίοη ἆτο Ιπά]σαίοά. 
πάρεγγυς μέν, κ.τ.λ.] “Τποισᾗ 1ν 

Ῥοτάετα Υετγ οἸοβε]γ οἩη {πο Τ,ασοθᾶςθ- 

πποπῖαη, απιά {λοιασ]ι 16 18 ἵπ 8οτηθ {6ύΓ 

Ροϊπίβ αῑζθ 8 νγο]] ατταηρεᾶ, γεῦ {ο 
ύπο ππορύ Ῥατί 16 18 1655 βπ]ρῃΏεςά.᾽ 

καὶ γὰρ ἔοικε, κ.τ.λ.] ΒοβτοθΙγ αΠΥ 

τθυθηῦ νντίνετ αοοερὀ ο νίου οοἨ- 

ἰαϊποά ἵπ 01 βεπύοποθ, ΟΟοΠΙΡ. ἴπο 
ατθ]ο]ο 4Ώογο ααοίἰθᾶ, Ῥ. 704, α. 

διήρθρωται] «ΕΛ. 1. νἩ. 17. διαρθρῶ- 
σαι, 31ο Ἰ6β ατιοι]αίο, ἀῑδάποί. 

Οοπαρ. Ῥοπϊθή, αἆ ἨΜααγὴ. οξ6. Β. 5: 

6,διαρθροῦν οί τεπι αΠαπατα απαβὶ ρετ 

Ίηθπηρτα εἰ αγίας ἀἰβίηριοτο εὖ οθγῦατη 

ἵπ ογάἵπετα τοάΊρετο, αῦ απῖαβ οοτροσίβ 
το[εταη βΙπηϊ απο.” 

2 Όπ {ο νατίοἈβ αοοοαπύς οἱ ΤΙΥ- 
οπτριΒ, οοπηρ. στοίθ, ΤΙ. 452. 

ἐπιτροπεία»] πο σιατάΙαπεΠῖρ.᾽ 

Οµπ ᾿Οµματή]ας, οἳ ΟΠατί]ααβ, 1ποτθ 

νι] Ῥο εα]ά Ἰαΐετ, Υ ΠΤΙ. (Υ.) πττ, 12. 

κατέλαβον ὑπάρχουσαν] ΄{οαπά οχϊεύ- 
Ἱηρ. ΤΠ ΑβιτεΙγ 1 ἴμο {αν απά 
πδίαταὶ ναΥγ οἱ ἰταηβ]αδίησ 16, απ, 

θ]ουγεά, Ροϊπύς {ο {πο Ῥτονίοις οχ]ρί- 
εποἙ οἳ Ώοτσίατ Ιπβδζαίίοης Ιη Οτείο, 

ιν] 
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Οπείο. τότε κατοικοῦσιν. 
ὸ . 9 ”- { , . 3 . ’ 

ιὸ καὶ νῦν οἱ περίοικοι τὸν αὐτὸν τρό- 
- - ’ 

α πον χρῶνται αὐτοῖς, ὡς κατασκευάσαντος Πίνω πρώτου 

τὴν τάξιν τῶν νόμων. δοκεῖ δ ἡ νῆσος καὶ πρὸς τὴν 
ἀρχὴν τὴν ᾿Ελληνικὴν πεφυκέναι καὶ κεῖσθαι καλῶς' πάση 

[ο / .] - 

γὰρ ἐπίκειται τῇ θαλάσσῃ, σχεδὸν τῶν Ἑλλήνων ἱδρυμένων 
ὶ τὴν θάλασσαν πάντων. ἀπέχει γὰ Ί μὲν τῆς Τελ περὶ τὴν θάλασ χει γὰρ τῇ µεν τῆς 1]ελο- 

ο) 4 .. ’ - 

ποννήσου μικρόν, τῇ δὲ τῆς ᾿Ασίας τοῦ περὶ Τριόπιον 
’ .Λ ς ’ .] . 4 ω) ’ 5 ᾽ ’ 

4 τόπου καὶ Ῥόδον. διὸ καὶ τὴν τῆς θαλάσσης ἀρχὴν κατέ- 
« ’ 4 Δ ’ .] 4 .] ’ ιο) 

σχεν ὁ Μίνως, καὶ τὰς νήσους τᾶς µεν ἐχειρώσατο τὰς τ4ς 

ῴκισεν, τέλος δὲ ἐπιθέμενος τή Ζικελίᾳ τὸν βίον ἐτελεύτη- 
/ ’ 

Ἔλχει δ᾽ ἀνάλογον ἦ Ἱρητικὴ 

γεωργοῦσέ τε γὰρ τοῖς μὲν 

1272 εἶλωτες τοῖς δὲ ρνον οἱ περίοικοι, καὶ συσσίτια παρ 

9 - 3 ’ 

σεν εκεῖ περι Καμικον. 

6 τάξις πρὸς τὴν Λακωνικήν. 

ἀμφοτέροις ἐστίν' καὶ τὀ γε ἀρχαῖον ἐκάλουν οἱ Λάκωνες 

οὐ φιδίτια ἀλλ᾽ ἄνδρια, καθάπερ οἱ Γκρῆτες, ᾗ καὶ ὃηλον 

6 ὅτι ἐκεῖθεν ἐλήλυθεν. ἔτι δὲ τῆς πολιτείας ἡ τάξι. οἱ 
4 Ν ” 4 ο ” δύ - ’ 

μὲν γὰρ ἔφοροι τὴν αὐτὴν ἔχουσι ὀύναμιν τοῖς ἐν τῇ Ἱδρήτη 
’ ’ 8 ε ᾽ 3” ’ .] .) . 

καλουμένοις κὀσµοις, πλην οἱ µεν ἐφοροι πέντε τὸν ἀριθµον 

οἱ δὲ κόσμοι δέκα εἰσίν' οἱ δὲ γέροντες τοῖς γέρουσιν, οὓς 
καλοῦσιν οἱ Ἰρῆτες Βουλήν, ἴσοι. [βασιλεία δὲ πρότερον 

η) 4ν 4. 43 ε Ι ο Δ 4 « / « 
μεν 3ν, ειτα κατελυσαν οι ΡΗΤες, και την ”γεμονιαν οι 

3 οἱ περἰοικοι] ἴο Ὦο {α]κοη «εῑπ 198 
ΑἹηΡ]θ παύατα] 66ηβοθ.”. ἀτοίθ, ΠΠ. 484, 

ηοῦθ 2. ΄ΤΊο πεϊσηρουτίης βαῇθΒ.᾽ 

Οµπ ΊἨΙΠΟΒ, οοπιρ8το Ὁτοίθ, 1. 3091, 

απά Το]. : ΤΠ Ῥ. 310 18 ροϊηθεά ού ὗο 

ἀἰθαποῦιοη Ῥεΐννοεη πο ἌΤίπος οξ {μα 

Ῥοείβ απ Ἰοροσταρῇηστ», απά πο ΜίποῬ 

οἱ Τπαογάϊάες απά Ατὶκζοί]ο. 
πρὸς τὴν ἀρχὴν πεφυκέναι] ΄Το ο 

πο ῦυτα]]γ απαΗβεά {οτ Πο]άϊπο πο επῃ- 
Ῥΐτο οἱ (τορορ.᾽ 

ἐπίκειται] “Τί οοπιπαηάς.” 
ἀπέχει γάρ] τείεγα {ο ἐπίκειται. 

4 ἐτελεύτησεν] Ἡετοάοίας, ΥΠ. 17ο. 

ἔχει δ᾽ ἀνάλογον] ΄Τπετο 16 α ϱΟΓ- 

τοβροπάεποθ Ῥείνγθεη ἴμο Ογείαπ οτάθτ 

απιά ἐΠαῦ οἱ Τ,αοθάςηοἤ.) 

5 οἱ περίοικοι] Της 1 αάθο αν ἁ[- 

Γογοηέ 86Ώβ6 {Το ἐ]λλαῦ σἵνοη δ 3. Τὴ6 

βοηςο Ίετο 15 {πο πποτο ὑεο]μηῖσοα] οπθ οὗ 
ἴπο ἀερεπάεπῦ ῬορααοἨ, Ίοψεγ 1π 

Ῥοβίθίοη ἔλαη {1α Ταοοπίαη Ῥοτίοροϊ, 

6 ἔτι δέ, κ.τ.λ.] Νου οη]γ ἀῑά Βο- 
οἱείγ ἵη Οτείο 48 αὖ Βρατία τοδῦ οἩ {1θ 

Ῥαβῖς οἱ α Ίατσο αετΓ Ῥορα]αίοηῦ, θα 

4ἱ5ο ἴ]ετο 18 α οογτοβροπάεπορῬ Ῥείνγθει 

ἴἩο πο βἰωζος ἀῑδήποίιγ ἰπασεαβ]ο, 
Ψθη γοι οοΊηΘ {ο οοπβῖἆετ πε τε]α- 
Ώοπβ οἳ ο οἴμσεπβ, ἴπο οἶνῖ] βοοϊεῦγ 
η θ68ΟἩ 0389, 

ἴσοι τοῖς γέρουσιν] Ὢοες 0Π]β πθςθβ- 
βατ]γ ΠππρΙγ λαῦ Που νετο ειια] ἵπ 
ΏΙΤηΡΟΥ ἕ 

τὴν ἡγεμονίαν] Τ]αῦ νε Οοβταῖ βοι]ά 

οχετοῖςθ ἐς Ῥουγετ πγοι]ά Ῥο έ]ιο παῖι- 
ταὶ οοΥβΘ 6η 11ο ΚΙποδΙγ Ῥονγετ Ἰαά 
οθαβο. 
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9 / 94 Γ 
ἐκκλησίας δὲ µετέ- 

ἱ οἈ 

χουσι πάντες" κυρία ὃ οὐδενός ἐστιν ἀλλ᾽ ἡ συνεπιψηφίσαι 
ΔΝ / ” ’ 4 - / λ α Ὡ 

τα δόξαντα τοῖς Ὑγέρουσι καὶ τοῖς κὀσμοις. Τὰ μὲν οὖν 
ω) ’ εῤ / - . Ἀ - ’ 

τῶν συσσιτίων ἔχει βέλτιον τοῖς Ἰξρησὶν }) τοῖς, Λάκωσιν. 
ο 9 1 Α Δ ὃ / 4 π 3 9 , 
εν μεν γὰρ Ιλακεδαίμονι κατα κεφαλην ἕκαστος εἰσφέρει 

Ν - 

τὸ τεταγµένον" εἰ δὲ μή, µετέχειν νόμος κωλύει τῆς πολι- 

τείας, καθάπερ εἴρηται καὶ πρότερον. 

κ 8 τη Ν ’ ει 

κόσμοι την κατα πὀλεμον ἔχουσιν. 

... .] 

ἐν δὲ Ἰρήτη κοινο- 
’ 3 Δ / λ - ’ - 4 

τέρως" ἀπὸ πάντων γαρ τῶν γινοµένων καρπῶν τε καὶ βο- 
’ . ια) - ὸ / . ” Ὡ] ’ ε 

σκήµατων καὶ ἐκ των ὀημοσίων και φόρων οὓς Φέρουσιν οἱ 
’ ’ , . 4 . 4 3 4 4 

περίοικοι, τέτακται µέρος τὸ µεν προς τους θεοὺς καὶ τας 
. ’ Ν 4 - ’ - 9 9 νο 

κοινας λειτουργίας, τὸ δὲ τοῖς συσσιτίοις, ὥὡστ᾽ ἐκ κοινοῦ 
’ ’ 4 - . [ὸ . / ὸ 

τρέφεσθαι παντα, και γνυναικας και παιοας και αν ρᾶς. 

πρὸς δὲ τὴν ὀλιγοσιτίαν ὡς ὠφέλιμον πολλὰ πεφιλοσό- 9 
ε ’ Λ Δ α) ’ - 

Φηκεν ὁ νοµοθέτης, καὶ προς τὴν διάζευξιν τῶν ὠγυναι- 

κῶν, ἵνα μὴ πολυτεκνῶσι, τὴν πρὸς τοὺς ἄρρενας ποιή-- 

σας ὁμιλίαν, περὶ ς εἰ φαύλως 1) μὴ φαύλως, ἕτερος ἔσται 
- ’ / ο . . 4 . ’ 

τοῦ διασκέψασθαι καιρό ὅτι δὲ τὰ περὶ τὰ συσσίτια 
’ - ια Ὁ - ΄ , 

βέλτιον τέτακται τοῖς Ιρησὶν ἢ τοῖς Λάκωσι, φανερόν. 

τὰ δὲ περὶ τοὺς κόσμους ἔτι χεῖρον. τῶν ἐφόρων. Ὁὃ μὲν 

γὰρ ἔχει κακὸν τὸ τῶν ἐφόρων ἀρχεῖον, ὑπάρχει καὶ τούτων" 

γίνονται γὰρ οἱ τυχόντες' ὃ δ) ἐκεῖ συμφέρει πρὸς τὴν πο- 
1) - 4 ’ 

λιτείαν, ἐνταῦθ οὐκ ἔστιν. ἐκεῖ μὲν γάρ, διὰ τὸ τὴν αἴρε- 

7. συνεπιψηφίσαι] ο ]οῖη ἵη τα(]- 
Ππιηρ.  ΌὉοπιρατο ΧΙ. 6. «Α. βἴπιρ]θ 
αββοηῦ αἱοπθ γγαβ α]]ουγθᾶ {Ἠεπῃ, 

πρότερον] ΟΠ. ΙΧ. 32. 

ϐ κοφοτέρως] ΄οἩ {αΐτοτ {6ΓΠῃ.᾽ 
ἀπὸ πάντων», κ.τ.λ.] 1Π Ῥε]κ]κετα 

τεαάῖηρ 18 Κερί, Ὑγηαῦ 8εη86 αἆτθ νο ἴο 

αἰζαςὮ {ο Όλο νγοτάβ καὶ ἐκ τῶν δηµο- 

σίωνῖ ΆΑτο νο υη Ἠοεο]ς {ο Ιπίετ- 

Ῥτεῦ 16 οἳ 6 ἴμο Ώογῖαη οοἵηΤΠοΠ ]απᾶ, 

“πο βἰαΐῦο ἆοπιαῖης,” ος ση ΦίαΠΥ, “ος 

Όιο Ῥαρῆο τεΥεηΆθΒ,’”. 6 τεάῖνας ριβ- 

οἱ,” Βομπεϊάετ τ ο Ίκπου 5ο Πθε]α 

οἱ πο {αοἳς (ναί 16 15 ἆηῃοι]ο ο ἀείετ- 
πηῖηο πγΙοὮ 18 ιο τ1σ]ῦ Ιπθετρτείαὔίοη. 
1 Ἠανο {ε]έ Ἱπο]]πεᾶ {ο επαπρο πο θοχό 

απᾶ του: ἀπὸ πάντων γὰρ τῶν Ύινο- 

µένων καρπών τε καὶ βοσκηµάτων δηµο- 

σίων καὶ ἐκ τῶν φόρων οὗς φέρουσιν οἱ 

περίοικοι. ΤΠϊΒ υγου]ά Ροϊπέ ο ὕπο 

βοιτοθΒ {γοπη ὙγΠΙοἩ πο Ῥαβ]ο {αρ]ιεβ 
νθτο τηαϊηίαϊπθᾶ, πο Ῥτοάιοθ οἱ ἴ]α 

ΡραρΗς]απᾶς νπείπεν ]]ασε ου Ῥαβίατο, 

απᾶά ἴμα ἰπ]ραῦο ος τεηύς Ῥραϊά ὮΥ ια 

βαρ]θοοῦ Ῥορα]αίοπ, 6 β6επΙΒ ο τηθ 

ἴπο εαβ]οβῦ απά Απηρ]εβί σγαγ, Ῥα 16 18 

ηοῦ ΠΘΟΘΒΡΑΣΥ. 

ϱ πρὸς τὴν ὁλιγοσιτίαν] “Το βεοατο 
ο. αρατῖηρ ἀῑεῦ ἐ]ο Ἰαυνρίνετ Ἰαβ8 ἴαΚκετπ 

ΤΩΔΏΥ Ψήβ6 ΙΠΘΒΙΥΘΑ.᾽ διάζευξιν, “8θ- 

ραταβίοη.” 
1ο τὸ ἀρχεῖον] ΄Τπο Ῥοατά.) 
ἐκεῖ] αἲ 1,ποθάςπιοῃ. 

Οτείθ, 



νου ο νο- 

09 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ρ. Γ118. 
Οτείο 3 ’ 4. / « δμ -- / 5 - 

Γ σιν ἐκ πάντων εἶναι, µετέχων ὁ ὁῆμος τῆς µεγίστης ἀρχῆς 
’ ’ 4 / 5 ” ὃ .) 9 . ’ 

Βούλεται µένειν τὴν πολιτείαν" ἐνταῦθα ὃ οὐκ ἐξ ἁπάντων 
ο. 5 5 ω ο 4 3 / 

αἱροῦνται τοὺς κόσμους ἀλλ᾽ ἐκ τινῶν γενῶν, καὶ τοὺς γέρον- 
κ ατα « . ” 

ΤΙ τας ἐκ τῶν κεκοσµήκότων. περὶ ὦν τοὺς αὐτοὺς ἄν τις 
”/ ’ 8 . - . Δ ὸ / / 8 . 

εἴπειε λόγους καὶ περὶ τῶν ἐν Ιλακεδαίμονι Ὑγερόντων τὸ 
Δ .) ’ . Λ Δ ’ -- 1 3 ’ αν 

γὰρ ἀνυπεύθυνον καὶ το διὰ βίου μεῖζόν ἐστι γέρας τῆς 
9-/ 9 » 4 Ν 4 Δ / εν 9 . 9 

ἀξίας αὐτοῖς, καὶ τὸ μὴ κατὰ γράμματα ἄρχειν ἀλλ αὐτο- 
.] ’ . / .] 

12 γνώµονας ἐπισφαλές. τὸ ὃ ἠσυχάζειν μὴ µετέχοντα τὸν 
Α. 901 - - / θ λῶ ἃ δα Ώ ’ 

δῆμον οὐδὲν σημεῖον τοῦ τεταχθαι καλῶς' οὐδὲ γαρ λήμ- 
σς 4 αν ώς ’ » 5 

µατός τι τοῖς κὀσμοις ὥσπερ τοῖς ἐφόροις, πόρρω γ ἀποι- 
αν α 4 Α Αα 

12733 13 κοῦσιν ἐν νήσῳ τῶν ἑναφθερμτήψ. ἓν δε ποιοῦνται τῆς 

ἁμαρτίας ταύτης ἰατρείαν, ἄτοπος καὶ οὐ πολιτικὴ ἀλλὰ 

δυναστευτική" πραλοκα γὰρ ἐεβάλλουσι ροτοντα τινες 

τοὺς κόσμους ὴ τῶν συναρχόντων αὐτῶν ὴ τῶν ἰδιωτῶν, 

3 λ Δ λ - , 9 - α λ 3 , 
ἔξεστι δὲ και μεταξὺ τοις κοσµοις απειπειν την αρχῇην. 

14 
ταῦτα οὲν 

ἀνθρώπων βούλησιν' οὐ γὰρ ἀσφαλῆς ὁ κανών. 

’ / , . / λ .) 

πάντα Οέλτιον «γίνεσθαι κατὰ νόμον ἢἤ κατ 
ρ, 

παντων 

η , Δ ΄ 5 ’ - ὸ - π] ”- 

δε φαυλότατον τὸ τή «ἀκοσμίας τῶν ὀυνατῶν, ἣν καθιστᾶσι 

ἃ γινοµένων Ῥο] υ δή Ῥε]]ογ. 

βούλεται µένεαω] Τηϊ8 δαρροτῦς {ο 
νιενν οἴνεπ αρογο οἱ πο σοπβγισῦἰοη 

οἱ ΟΗ. ΙΧ. δ 22. 

κεκοσµηκότων] Τ]αἳτ οὔᾷοο ἴπθη νναβ 

ηοῦ {ου 116. 

ΙΙ περὶ ὧν] 5ο. τῶν γερόντων. 
γινοµένων] νυν] πια]κθ 86ηΏβ6, Ῥαῦ 1 

ἈΠ Ἰη {ανοιχ οἳ εαρεΠα πρ τῶν γε- 

ρόντων. 

τὸ γὰρ ἀνυπεύθυνον, κ.τ.λ.] ἘΤὴηϊ8 

5Ώα6νγς λαῦ υπο τε]αίίνο αὖ Πο Ῥορίη- 

η]πς Οἱ 0ο βΘΟΙΟΠ ΤΘΙΘΓΒ {0 τοὺς γέρον- 

τας οἱ {πο Ῥτεοθεάϊπρ οηΠθ. Ἴμθδο ατθ 
Ῥτετοραίϊνος οἱ {ο Βρατίαη (εγιδῖα. 

μεῖζον γέρας] ΄ 15 α ρτ]ν]]εσο ϱτοαύθγ 
ἴλαπ {Πεγ Ἠαγο α {αὶτ οἰαῖτα {ο.᾽ 

12 ἡἠσυχάζειυ] ορροβεᾶ {ο βούλεται 

μένει. Ίπ Οτείο νο ρθορ]θ βαρπαϊζβ 
το, ἵη Βρατία 16 ροβίΏνε]γ {ανοιτΒ, ἴμο 

εχϊεᾷτσ οτγἀογ. 

οὐδὲ γὰρ λήμματος] Απά α8 {Ἠεγ 

Ἠανε πο ορρογύιιπΙϐγ οἳ ϱεἰδῖης ΤΊΟΠΕΥ, 
{λμεῖν οῄ]οε 16 πο θεπιρία{Ιοη. 

13 τῆς ἁμαρτίας ταύτης] ἘΤηεϊτ τε- 
πΊΘᾷΥ {ος ὑπ 6γτοΥ νηδ] τείεγεποεθ ἴο 

ἴλο Ῥούγειβ απᾶ ομοῖος οἱ ἴπο Οορτη. 
-. οὐ πολιτική] ΄ποῦ βπο] ἃ5 α Ῥτορος 
πολιτεία Ἀἱἱρ/5, Ῥαῦ ταῖμετ οπε {λπαῦ 

σγου]ά ϱα16 α δυναστεία, πο οἸοβοβί απά 

νγοτβύ {οττη οἱ ορατοἩγ. ΥΠ. (1Υ.)ν.2. 
τῶν συναρχόντων, κ.τ.λ.] ἀερεπά οἳ 

6ΟΙ5Θ ΟἨΏ τιωέ». 

µεταξύ] «ἴπ ο τη]άεῦ οί ... οβπος.᾽ 

ἀπειπεῖν] ΄ {ο τεποιηοθ.) 
ταῦτα δή] 1 ἆο ποῦ 5εο {πο ἔατοῦ ος 

δή. 1 εποα]ά Ῥτείετ δέ. 

14 ἀκοσμία] “΄Τμε αὔβεποε οἱ οοβπη1. 
ΤἨο Ἰπίεττεσπαπη ὈτοισΏύ αροιαῦ Ὦ} 
{μα Ῥρουετ{α], ἴπηϊ]αχ {ο πο Έοππαη 
ΙΠύΕΙΤΘ6ΡΏΙΠΗ, ὮΥ νΠΙοἩ ἴπο Ῥαΐτιοίαηβ 

βοισ]ό {ο εἰαάο μα πεορβδΙθΥ οἱ ο0Ἡ- 
Ο6ΒΒΙΟΠΒ. 
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πολλάκις ὅταν μὴ δίκας ούλωνται δοῦναι" ᾗ καὶ δῆλον ὡς 
’ / ᾿ Δ 

ἔχει τι πολιτείας ἡ παξις, ἀλλ᾽ οὐ πολιτεία ἐστὶν ἀλλὰ 
” 4 κ Ν ” 

δυναστεία μᾶλλον. εἰώθασι δὲ διαλαμβάνοντες τὸν δῆμον 
- . ’ 4 ’ 

καὶ τοὺς φίλους µοναρχίαν ποιεῖν καὶ στασιάζειν καὶ µά- 
Ν 

χεσθαι πρὸς ἀλλήλους. 
[ή / / / ωὶ α ’ 9 9 

διά τινος χρόνου µηκέτι πὀολιν εἶναι την τοιαύτην, ἀλλα 
, λ τ ο ον 5 / ᾳ 

λύεσθαι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν; ἔστι ὃ ἐπικίνδυνος οὕτως 

ἔχουσα πόλις τῶν βουλομένων ἐπιτίθεσθαι καὶ δυναµένων. 
9 « , / , λ λ / , 
ἀλλα καθαπερ εἴρηται, σώζεται διὰ τὸν τόπον" ζενηλασίας 

. 4 - 

γὰρ τὸ πόρρω πεποίηκεν. διὸ καὶ τὸ τῶν περιοίκων μένει 
- ’ Ν 

τοῖς Γχρησίν, οἱ δ) εἴλωτες ἀφίστανται πολλάκις" οὔτε γὰρ 

ἐξωτερικῆς ἀρχῆς κοινωνοῦσιν οἱ Ἰρῆτες, νεωστί τε πόλεμος 
Δ ’ ια) 4 ον α / Δ α 

ξενικὸς διαβέβηκεν εἰς τήν νησον, ος πεποιηκε Φανερον την 

[ή ’ ὸ ’ Ν ο] ἳ 

καϊτοι τί ὁὀιαφέρει τὸ τοιούτον ἡ 

Ἡ 80, ξενηλασίαι». 

λε ” 

ών 

3 ’ - . - / 

ἀσθένειαν των εκει νομβῶγ. 

α.α. ε - .ν ’ 

τοσαῦθ ἡμῖν τῆς πολιτειας. 

Περὶ μὲν οὖν ταύτης εἰρήσθω 

ΤΠΙολιτεύεσθαι δὲ δοκοῦσι καὶ Καρχᾖδόνιοι καλῶς καὶ 

ᾗ καὶ δῆλον] ΄Απιά (15 τηα]κθς 1 οἶθατ. 
1 αἩγ π]ηπς γνετο υναη{θᾶ, ὑλαί (Ποιρ]ι 

ἔλο Οποίμη ογᾶθς οἱ {λίπος τηαΥ Ἠλγο 
ΒΟΠΊΘ Ροϊηίβ Ὑγμ]οἩ 866ΠΙ {ο τηατ]ς 16 8 

8 Ἱοσ]θπηαίο οοπβσαοπ, Τ6 ἵ ποῦ οπθ 

ἵη τεαΗόγ, Ῥαέ ταί]εγ απ οἱΙσατοὮγ.᾽ 
διαλαμβάνοντες] Ῥολε]ονν, ΥΤΤ.(Υ1.) 

ν. 1Ο, Ὢμθτο {πο ννοτά οοστβ Ιπ ἃ 

βοπηοναῦ ἀπετεπό 86Ώβθ. οτε 1έ 18 

«ἀῑνιάϊπρ βο ἃ8 {ο οτι ραγ{ῖθς.᾽ 
16 τῶν βουλομένω», κ.τ.λ.] ΄ρταηί- 

Ἰπο ἴλαί 0Ἠοβο νο νΙβὮ {ο αἰνασ]ς Τε 

΄Ίανε 16 αἱδο ἵπ Όλεῖτ Ῥονγετ 6ο ἆο βο.᾽ 
ξενηλασίας] Ῥ]ητα]. Οοπιρ. ΤΊας, ΤΙ, 

Έοτ πε εβεοί Ῥτο- 

ἀπσοθά αἱ Βρατία Ὦγ Οιεῖν Ιπε θα ίοη οἱ 
Χεπε]αβγ,-- πο Ῥτοβϊρι ης {ο τερ- 
4επορ οἱ {οτεῖσπογβ-- ἵ5 Ῥτοάισοθά αἲ 
Οπείο Ὦγ {πο Ιβο]αίοη {αν Ἱπβυ]ατ 

Ῥομίδίου Ῥτίπος νε Ἱν, “Τμοῖν 4ἱς- 
Ίαπορ ἶ6 εφιἱνα]εηῦ {ο χεπε]αβγ. 

16 διὸ καί] ΄οη ἴλπῖς στοιπά αἱδο. 
Οοπηρ. Οµ. τα. 2. | 
-.ἐξωτερικῆς ἀρχῆς] “εχύετηα] ἀοτη- 

πίοη. Τπ ο Ἠϊρεοτίοα] Ρροτὶοά Οτοίθ 

βἰαπάς Ῥροτ/{εοί]γ Ιβο]α(εά. 

πόλεμος ξενικός] ΤἩε ἀαΐο 16 βαϊᾷ {ο 

Ῥε Β. ο. 344. Ἔπαϊοις, ἴ]ο Ῥποσῖατι 

Ἰθαάςτ, οτοββεά Ιπίο Οτοίθ. Τηϊτ]νγα]!, 

γ. 368. τοῖο, ΧΙ. 582, 500. Ῥαπραη, 

ᾖΓ]ιου, Τ. 5. ξενικός Ῥτοβαβ]γ ταθαη8 {8 
νγαν οοπάασθεᾶ ννΙζἩ τηετοθηατίθβ.᾽ ΦοἩ 

νγετο ἴλθ 8οοο ΤΏΘΠ νηζΏ ποτ ἘΠα- 

Ίσσιβ τοϊτοά. μµοιρᾷ τοῦ ξενικοῦ, Β8Υ8 

Ῥατβαπίας. Ὠ]οά. Βἱ9, ΧΝΙ. 62, 63, αἱβο 

βροα]Α ο{ µισθοφόρου». Έτοπι πο ας- 

οοσπύς ἴ]ιε Ογεζαηβ β6εΠῃ {ο ανα Ἰεαά 

ηο Ῥογ/6Σ {ο τοβῖβέ ἵη {Πετηβε]νθβ, Ῥα{ αὖ 

οπΏσθ {ο Ώαγνο βοασ]ῦ αἷά ἄγοπι Βρατία, 
Τη18 Παβῇες ια Ἰαησιασε οἱ Ατὶρίοί]ο 
Ἰετο. 

ΧΙ. Ῥείοτο εη{ετίης οἩ ἴπο ἀεία]]ς 
οἱ υΠπῖ οπαρίετ οἳ Οατίμαρο, 1 απού 

Μτ ατοῖε Πιάστηεπί οἩ {πο Ἠϊβθοτῖοα] 
να]αο οἱ ἴο πιαθετία] Ὑύθ Τ0βΒΘΒΘ : 

«Ἔ]ιοβο βἰαζεπιοπία, ποιρα οοταῖηπσ 

ποτη να]ααβ]ε απ{]οτβ, 6ΟΠΝ6Υ 8ο Ηδί]ο 
Π{ΟΓΠΩΒΠΙΟΠ, απ αγο να] βο ἀμμοα]ό 

{ο τοοοποῖ]ο, ἴλαῦ Ῥοῦλμ {ιο βἰτασίατε 

Ονείο. 

15 

τα 
Οατίμαρο, 
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/ - ’ 
πλησίως τοῖς Λάκωσιν. αὗται 

ΓΙ1Ρ. 

Οσύμαρο. πολλὰ περιττῶς πρὸς τοὺς ἄλλους, μάλιστα ὃ ἔνια παρα- 
. ” ”- 

γαρ αἱ πολιτεῖαι τρεῖς 
9) 3 / 

ἀλλήλαις τε σύνεγγύς πώς εἶσι καὶ τῶν ἄλλων πολὺ διαφέ- 
ο/ | ) ... Δ Δ « / / ε 

ρουσιν, { τε ρητική-και { ακωγική και τριτή τουτων ᾖ 

Καρχηδονίων, καὶ πολλὰ τῶν τεταγµένων ἔχει παρ αὐτοῖς 

2 καλῶς. 
- 4 / ’ .] . δρ 

σημεῖον δὲ πολιτείας συντεταγµένης το τον ὀημον 
ῤ / 3 ο / [ὸ / . / 
εχουσαν διαμένειν εν τή τάξει της πολιτείας, και µητε 

/ ο ο 3 - Αα ’ 

στασιν, ὃ τι και ἄξιον εἰπεῖν, γεγενησθαι µήτε τύραννον. 
/’ - - « 4 / 

’.. 3 εχει δὲ παραπλήσια τη Λακωνικῇ πολιτείᾳ τα µεν συσσίτια 
: - ε - . / 4 4 - . 3 ) / 

των εταιριων τοις φιδιτίοις, την δὲ πων εκατον και Ττεττα- 

ρων ἀρχὴν τοῖς ὀφάρφμν (άλήν οὐ χαρόν οἱ μὲν ἐκ τῶν 

τηχόντων εἰσι, ταύτν ὃ μοαε τὴν ἀρχὴν ἀριστίνδην), 

τοὺς δὲ βαρηνήν καὶ τὴν μηνα, ἀνάλογον τοῖς ἐκεῖ 

4 βασιλεῦσι καὶ Ὑγέρουσι». ὶ βέλτιον δὲ τοὺς βασιλεῖς 
, 4 8 4 ὃὉ / δὲ - 3 / 6 8 

μήτε κατα το αὖὐτο εἶναι ΎενοςῬς, Μ39ε τούτο το τυχον, είτα 

διαφέρον ἐκ τούτων αἱρετοὺς μᾶλλον ἡᾗ καθ’ ἡλικίαν" µεγά- 

ἃ εἴτε Ῥε]]κοτ. 

απά νοτκῖηπρ οἱ ἴμο Ῥολῖσα] τηκοἨ]ηθ 

αὖ Οατίμασο πΙαΥ Ῥο βαϊά {ο Ὀο πῃ- 
Κπομη.  Ἠε αάάβ ἵη α ποῖίο: ΄΄Ἠεε- 
Τεη απᾶά Ἐ]ασο Ἠανο ἀἰδοιβθεά αἲ] (ποβα 

Ραδεασθς νηζὮ αβΙΠ0γ. Βαῦ Οιαῖτ της- 

{ετῖα]5 ἆο πού επαὮ]ο ]θτη {ο ΤθᾶοἩ 
ΑΏΥ οετζαϊη(γ.” 

1 περιττῶς] «τεπιατκαβ!]γ, ἀεν]αί- 

Ίηρ νηάε]γ ἔγοπα {λε πηοτο πβια] 6Υρο. 

3 συντεταγµένης] Βίο8ς τηιαῦ Ὀο 
Ἰαἱᾷ οἩ 1ο νγοτᾶ  οτάοτεςᾶ” ἵπ ἴλο 86Ώβθ 

οἳ ννε]] ογάετεά ;  ἀῑδοιρμπεά” νηθ]ι 8 
Ἰα8 0Π]9 {οτοθ. 

τὸν δῆμον] Τ]9 ατθ]ο]ο β6επης ποῦ τθ- 
απϊτεά; Ἱ Κερί ἴΠο {ταηπβ]αθίοη 18: 
ένο Επά 4η ατσιτηθηῦ Ἰηπ {ανοατ οΓ ἴ]ο 

ϱ]κ1]{α] ατταησεπηεη{8 οἱ Οατίμασο 1η μα 
Γαοῦ (λαῦ ννλ]]αί 10 Ἱκοορς 169 ἀετποσταζίοα] 
εἰεπιεπί 16 γεί Ῥτεβοτνθς αποβαπρεά 

ἴλο βγείετη οἱ 1698 οοπβ ιο. 
ὅτι καὶ ἄξιον εἰπεῖν] «ποτ βροθα]ς- 

Ίησ οἳ,) 

8 τὰ συσσίτια τῶν ἑταιριῶν] ΜΟ- 
Υετβ, (σεθο]ο]άε ἆἄεν Π]ιόπίκεν, ΤΠ. 4092, 

{Π]η]κα {μοβ πἼπετο γένη, Ἰομβος οἳ 

ἴμο ατγἱβίοσγασγ, Ῥο]μδϊοα] ἀῑνΙδΙοη», πού 
πηγα οἶπθς, Ῥιαέ πηποὮ Ίιοτθ ο]οβεΙγ 
απα]οσοαβ {ο Βρατίαν απά Οτείαη ΑΥΑ- 
βἶμα. (πτοίθ, Χ. 551, βρθαἷς οἱ “΄οο]- 

Ἰοοιῖνο Ῥαπαιεῖς οἱ ο οπτῖερ, οτ ἴΠθ 
Ῥο]ἱδ]οα] αβεοοϊαδίοηβ.”. Ῥαΐ Ἠο ἐμ]π]κς 

ἴμο οοπιρατῖΒοη ποῦ α ἨαΡΡΥ 916, 
πλὴν οὐ χεῖρον, κ.τ.λ.] ΄νηδι υπ] 

εἀναηίασο Ἠονγενογ οἩη ἴμο ρατύ οἱ 0α1- 

ἴμασε,᾽ ὅο. 
4 εἴτε διαφέρον] 1 Ῥτείετ τοαάῖηπς 

εἶτα; «ἴλεη ἴ]ετο 15 α ἀπετεπος, απᾶά 

ο ἀπῄεγεπος νλ]ο]ι 18 α, βαροτ]οσϊϐγ, ἵη 

ἴμο Ἠανίπς ἴπεπι ε]εουεᾶ ἔτοτα μερα 

{απηϊ]]ες ταῦ]ον {ματ ΠεγοάΙίατγ.᾽ (ατοίᾳε, 

ΤΧ. 339, ηοῦς, οοπβϊάετο ἴπῖς Οατί]α- 

οἴπίαη βΥ5ύεπ ια ὐβίαπαΗγ ἴπο οπθ 

νήφηθά ὮΥ Τ,γβαπάεν αὐ Βρατία; “πού 
οοπΏῃηθἆ {ο πΘπΙΡετ οἱ {πο β4Π16 
{απηῖ]γ οἵ .9ηβ, Ῥαῦ οΊοβεη οπῇ οἨ {ια 
Ῥτϊποῖρα] {απηῖ]θς ος (οπίοε.” Το 
οπαησο οἱ εἶτα {οτ εἴτε ἵδ αἀνοσατεά Ὦγ 
Ν]ο]κας, ἄε Αγδοίεῖε Ποϊϊίοογιπι ἐἱ-- 

. 
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3 - Ἀ - Φ / / 

λων γὰρ κύριοι καθεστῶτες, ἂν εὐτελεῖς ὧσι, μεγάλα βλαπ- Οδτίμαρο, 
- ’ 

τουσι καὶ ἔβλαψαν ἤδη τὴν πόλιν τὴν τῶν Λακεδαιμονίων. 1273 
4 9 - - Ὁ] . Ν 

Τὰ μὲν οὖν πλεῖστα τῶν ἐπιτιμηθέντων ἂν διὰ τὰς παρεκ- ὅ 
Ν ’ - ’ 

βάσεις κοινὰ τυγχάνει πάσαις ὄντα ταῖς εἰρημέναις πολι- 
- ια / 4 

τείαις' τῶν οὲ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἀριστοκρατίας και 
ο ’ 8 η . δη » ’ ” Δ ὃ 9 

τῆς πολιτείας τα µεν εἰς οῆμον ἐκκλίνει μᾶλλον, τα εἰς 
- 3 ’ ΔΝ 4 4 

ὁλιγαρχίαν. τοῦ μεν γαρ τὸ μὲν προσαγειν τὸ δὲ μὴ 
’ υν - 3 - 

προσαγειν πρὸς τὸν οῆμον οἱ βασιλεῖς κύριοι μετὰ τῶν 
-ἃ - ’ 4 

γερόντων, ἂν ὁμογνωμονῶσι πάντες εἰ δὲ µή, καὶ τούτων ὁ 
- ελ Ἀ 9 / ο ο) ο , 9 

.9ῆμος. ἃ ὃ ἂν εἰσφέρωσιν οὗτοι, ου ὁιακοῦσαι µόνον ἆπο- 6 
/ αὰ / ν / ω νά . λ ’ 

διδόασι τῷ δήµμῳ τὰ δόζαντα τοῖς ἄρχουσιν, ἆλλα κύριοι 

κρίνειν εἰσὶ καὶ τῴ βουλομένῳ τοῖς εἰσφερομένοις ἀντειπεῖν 
” ς . - ε ’ / . ” . 4 

ἔξεστιν, ὅπερ εν ταῖς ἑτέραις πολιτείαις οὐκ ἐστιν. τὸ δε 7 
4 ’ ’ ” - 4 / ε .) 4 

'τας πενταρχίας κυρίας οὔσας πολλῶν καὶ μεγάλων ὑφ αὖ- 

τῶν αἱρετὰς εἶναι, καὶ τὴν τῶν ἑκατὸν ταύτας αἱρεῖσθαι τὴν 
Ὁ , - 

µεγίστην ἀρχήν, ἔτι δὲ ταύτας πλείονα ἄρχειν χρόνον τῶν 
3 

ἄλλων (καὶ γὰρ ἐξεληλυθότες ἄρχουσι καὶ μέλλοντες) ὀλι- 
λ λ 3 

| γαρχικόν, τὸ ὃὁ) ἀμίσθους καὶ μὴ κλήρωτας ἀριστοκρατικὸν 

ὑμβ, Ῥ. 54. Αππ. 1. ΌοΥγο Ἱ]αά αέ[ενί 
(οὐ Πίνω απ]άστα, ἄἴεπυ αἱ Ῥγακίε) δο. 
ΒίαἩτ τοαάς εἴτε νι Ῥε]κ]κοτ, Ῥαῦ Ἱπ- 
ἱοτρτείς 16 “ὁ ππά 1ου 166 ϱ5 Ῥοββογ.” 

εὐτελεῖς] ΄οτάιπασγ.᾽ Πα. τ. 15, 3 

ολ. εν Ῥ. 24. 
ἳ «ἼἨο στεαίεεύ Ῥατῦ οἳ ο οἳ- 

.. ἴλαί πνοι]ά παύιιταΙ1γ ο γαϊθεά 

ϊ 

Ῥαῦ ἵηπ {ο πῃοτο Ῥγαοῦίοα] Β6ΠΑΒΘ οΓ 
ΑΤΙΒΟΟΤΑΟΥ, 38 ἵη δ δ. 

τοῦ μὲν γάρ, κ.τ.λ.] '"Τπε Ἐίπρς 
απά (ετοηίθς, 1Γ αρτοοᾶ, πεεά ποῦ Ῥτίης 

ο Τηαζθετ Ῥο[οτο πο Ῥθορίθ, 1 ποῦ 

αρτεθᾶ {Πογ πηαβί. Τη 0119 Ἰα0έοτ ο8βθ, 

ἴ]α πιαίύετ βο Ὀτοισῆί Ῥείοτο 16 νγετε 

οπ/{Ιτε]Υ η ὑλΙη ιο οοπιρείεποῬ οἳ πο 
Ῥεορ]θ {ο ἀΐβοαβθα 48 νε] αβ {ο ἆο- 

οἶάθ.”..  άτοίο, Χ. 551. 

τούτων] Αο. τῶν προσαγοµένων. 

6 ταῖς ἑτέραις] ΄Τποε ὕπνο οἴμονβ,᾽ 
Βρατία απἆ Οτείο, 

᾿ 

ασαἰηεί Οατίμασο οη αοοοιπὀ οἳ 19β 

-.ἀογίαίοπς Ίτοπι [πο Ῥορῦ Ίοτπι οί 
-'βονοτηπηθηέ, 8Υθ6 ΟΟΠΊΙΠΠΟΠ ἵο 65 στα 

ΙΙ ἴλο οοπβΙΜΒΙΟΏΒ ντο Ἠαγο Τπθη- 

ν Ώοηθά. Ἴποβθ, οἩἳ {πο οἴμεν Ἰαπά, 
᾿ψηνϊοὮ νγου]ά Ῥο πατρεά οἨη ἴμα στοιπἆ 
οἱ 156 ποῦ Εα]β]Ηπο 169 οὖνη 1άθα, οἳ αἩ 
ΑΤΙΒίΟΟΤΑΟΥ οἱ ἃ Ῥο]θοία, {11 τιπάθε 
πο Ἠθαάςβ, ἈῬοπιο οἱ ἔἶπεπι ροϊπό ἴο 

198 Ἰοαπίηρ {οο πηποὮ {ογγατάς ἆθπιο- 
-."9ΓΑΟΥ, οὔ]ετβ 0ο 15 Ἰεαπῖτς ῦοο ΤΙΠΟΠ 

{ογγατάς οἸσατομγ. Αῑεγ τῶν δὲ 
-"ΒαΡΡΙγ ἐπιτιμηθέντων ἀν. 1 οοπβϊἆθς 

ἀριστοκρατίας πού αξ Πβ Ἰάθα]ἱ αἰαΐο, 

7 ταύτας] βο. τὰς πενταρχίας, ΄]λαί 

61ο Ῥεηίατοβίες οτ]ά οἴοοβε ἐπο ϱα- 

Ῥτετης αα0]ογΙῦγ, ἐπαί ο{ υπο ἨΗπάτεά.᾽ 

καὶ γὰρ ἐξεληλυθότες, κ.τ.λ.] ««Ἱπ- 

ΑΒΙΩΊΙΟἨ α8 {16γ εχετοϊβεᾷ αη αζΠο- 

τῖογ Ῥοῦ]ι Ῥοβοσθ απιά α{θον ἐλοῖν τοσι- 
Ίαχ (6η οὗ πιαρ]βίγαογ.”. Αγποίά, ᾖοπα, 

Πα. Ὑ οἱ. ττ, 55ο. 
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- / .] η 8 ’ { 4 - 

Οµτύλαρο. θετέον͵ καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον' καὶ τὸ τὰς δίκας ὑπὸ τῶν 

δ 

9 

’ 

ἀρχείων δικάζεσθαι πάσας, καὶ μὴ ἄλλας ὑπ ἄλλων, καθά- 

περ ἐν Λακεδαίμονι. ΠἩαρεκβαίνει δὲ τῆς ἀριστοκρατίας ἡ 
’ - / / 4 λ 9 / 

τάξις τῶν Ἠαρχᾖδονίων µαλιστα προς τήν ὀλιγαρχίιαν 

κατά τινα διάνοιαν Ἡ συνδοκεῖ τοῖς πολλοῖς' οὐ γὰρ μόνον 

ἀριστίνδην ἀλλὰ καὶ πλουτίνδην οἴονται δεῖν αἱρεῖσθαι τοὺς 

ἄρχοντας" ἀδύνατον γὰρ τὸν ἀποροῦντα καλῶς ἄρχειν καὶ 
9/ Φ 

σχολάζαιν. εἴπερ οὖν τὸ μὲν αἱρεῖσθαι πλουτίνδην όλιγαρ- 
“ἃ / 

χικόν, τὸ οὲ κατ᾽ ἀρετὴν ἀριστοκρατικόν, αὕτη τις ἂν εἴη 

τάξις τρίτη, καθ᾽ ἤνπερ συντέτακται καὶ τοῖς Καρχ/δονίοις 
Δ 4 Δ / « - . 9 ὁύ - λέ 

τὰ περὶ τὴν πολιτείαν' αἱρούνται γαρ εἰς ὁυο ταύτα βλέ- 
4 ’ 9 ’ ’ - .ἳ 

ποντες, καὶ μάλιστα τὰς µεγίστας, τούς τε βασιλεῖς καὶ 
λ / Α΄ 4 / 9’ ’ « 

το τους στρατηγούς. δεῖ δὲ νοµίζειν αμάρτημα νοµοθέτου την 

1 ο 

Ὀ] Α 3 . . 

παρέκβασιν εἶναι τῆς ἀριστοκρατίας ταύτην. ἐξ αρχῆς γαρ 
κών Ἅ 5 4 α ο /  - ε / ὃύ 

τοῦθ ὁράν εστι τῶν αναγκαιοτάτων, ὅπως οἱ βέλτιστοι ὁὐύ- 
’ ϊ - 4 ἃ 

νωνται σχολάζειν καὶ µηδεν ἀσχημονεῖν, μὴ μόνον ἄρχοντες 
λ α 3 - / 

ἀλλὰ μηδ ἰδιωτεύοντες. εἰ δὲ δεῖ βλέπειν καὶ πρὸς εὐπορίαν 
- Αν Δ Δ ω) - 

χάριν σχολῆς, φαῦλον τὸ τὰς µεγίστας ὠνητας εἶναι τῶν 
- νι 

ἀρχῶν, τήν τε βασιλείαν καὶ τὴν στρατηγίαν. ἔντιμον γαρ 
Ὢ) . λ - - - 5 Α. Α 

ὁ νόμος οὗτος ποιεῖ τον πλοῦτον μᾶλλον τῆς αρετῆς, και 

ὑπὸ τῶν ἀρχείων] “ὮΥ ἴπε Ῥοστάς οἱ 

πηδρ]αίταίεἙ.᾽ Τηϊ8 ραββασο 18 ἀἰδοιββ- 

α νίθν;, υἨ]ο] σαΐπς {πο αδεεηὺ ο Γτηοβύ 
ΤΠΘΗ.᾽ 

εἆ Ὦγ Ατποιᾶ, Ἰέοπο. ΠΠἱδί. ΤΙ. 553, ηοῦθ 

το. Ῥιαΐ 1 ἆο πού 5θο {παί Ἠῖβ βαρςσοβ- 
Ώοπ οἼεατς αρ ἴμο ἀΠοι]γ. Τ]ε ραβ- 

βασο Ἱπ λε ὑ]τά ῬοοΚ, ΟΠ. 1. το, 11, 

οπΙγ ἆταννβ αθεη[]οη 0ο με ροϊπό ο 

{πνο ϱρογυετηπηθηζβ Ἠανο ἵη ΟΟΠΙΠΙΟΠ, 

{πο εχο]αβίοη οἳ {πο Ῥορα]αγ εἰεπιεπῇ 

ΓΓΟΠΙ Πο αἀπιϊπ]βίταθοη ο Ἰαβσε, 

Ἰθανίης αιΙζο τοοπΏ {ος μα ἀϊβετεπος 

ΠπάΙσοαθεᾶ 1π πο θεχο. Τε καθάπερ 

ἐν Λακεδαίμονι πωπβῦ, 1 Οήπ]ς, τείετ ἴο 

ἔλο ἄλλας ὑπ) ἄλλων. ΤἨετο τοπηαῖηβΒ 
{μο ααεβίοἩη, ΥΥΥ οπθ Ῥτασθϊοο βποι]ά 

Ῥο πιοτο ατ]βθοστα]οα] απ ἴλο οίμετ. 
8 παρεκβαίνει δέ, κ.τ.λ.] “Τηο 

χηοβῦ ἀροϊάεᾶ ἀεν]αθίοη Ἱπ ὅ1ιε οοπβΜ1 ὅα- 
ου οἱ Οατίμαρο {Τοπ ΑΤΙΒΟΟΟΓΑΟΥ {0- 

ψατάς ο]ἱρατοὮγ, 15 ἵη πο αἀορβίοη ος 

ϱ συντέτακται καί] Πέ νιοα]ά 86εεπα 

Ῥεύζζετ 0ο τεαά καὶ συντέτακται: νηθγθ 

6 βαπάβ, ἴλο καί 15 ποῦ υγαηθεά, 

τοὺς βασιλεῖς καὶ τοὺς στρατηγούς] 

Τ]ιοβο ἴἨοθη νγετο ἀἰπάποῦ. Τ1ο αβείεΒ 
π/6Γθ ποῦ {πο οοπηπηαηάθτς ἵπ σαχ, ἴπα 

οαρίαϊηβ-σεπετα]. 

1Ο μηδὲν ἀσχημονεῖν] 

{Πεπηβε]νερ ἵη αγ γα. 
ὠνητάς] “«νυηπείμεν {Πῖ8 18 {ο Ῥο τπ- 

ἀειείοοά οἱ Ῥαγίπς ΙΠΟΠ6Υ {ο ορίύαϊπ 

οῦςες, ΟΥ, 8 15 πό] 1Πογε Ῥτοβαβ]θ, 

ἴμαῦ ἴμο {665 ος 6ΧΡεηΒεΡ οἱ επθετίης 

ΟἨ αΏ οῇ/ῇος ν/θγο Ῥαγροβε]γ πιαάε νοτγ 
Ἠθανγ, {ο τεπάοτ 16 Ιπαοοθββῖρ]ο {ο ΑΠΥ 

Ῥαΐ 01 τση... Αγποιά, Ποπ. Πἱ5έ. τ. 

545, ο. 

ἐποῦ Ίοπ/οτ 
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τὴν πόλιν ὅλην φιλοχρήματον. ὅτι ὃ ἂν ὑπολάβη τίµιον 

ΠΠ. 11] 

Οατίμαρς. 

/ - 3” 8 ο 

εἶναι τὸ κύριον, ἀνάγκη καὶ τὴν τῶν ἄλλων πολιτῶν δόξαν 

ἀκολουθεῖν τούτοις. ὅπου δὲ μὴ µάλιστα ἀρετὴ τιμᾶται, 1215 Β 
’ 3 / 3 ω] ’ 9 3 / 

ταύτην οὐχ οἷόν τ᾽ εἶναι βεβαίως ἀριστοκρατικὴν πολιτείαν. 
, 

. ἐθίζεσθαι ὃ' εὔλογον κερδαίνειν τοὺς ὠνουμένους, ὅταν δαπα- 
εά 3 Ἀ 8 

νήσαντες ἄρχωσιν' ἄτοπον γὰρ εἰ πένης μὲν ὢν ἐπιεικῆς δὲ 

΄βουλήσεται κερδαίνειν, Φαυλότερος ὃ ὧν οὐ βουλήσεται 

 δαπανήσας. διὸ δεῖ τοὺς δυναµένους ἀρισταρχεῖν, τούτους 
” ’ ] 3 8 - 3 9 , α΄ 9 

᾿ἄρχειν. βέλτιον ὃδ', εἶ καὶ προεῖτο τὴν ἀπορίαν τῶν ἐπι- 
- ε , ι . 0 , 9 α . 

εικῶν ὁ νομοθέτης, ἀλλ ἀρχόντων Ύε ἐπιμελεῖσθαι τῆς 

σχολῆς. φαῦλον ὃ ἂν δόξειεν εἶναι καὶ τὸ πλείους ἀρχὰς 

τὸν αὐτὸν ἄρχειν' ὅπερ εὐδοκιμεῖ παρὰ τοῖς Καρχᾖδονίοις. 
Ὁ] λ ε ...4 ” / 9 9 ἳ ” - σα ΄ 

ἐν γάρ ὑφ' ἑνὸς ἔργον ἄριστ ἀποτελεῖται. δε ὃ ὅπως 

γίνηται τοῦθ᾽ ὁρᾶν τὸν νοµοθέτην, καὶ μὴ προστάττειν τὸν 
ἱ ον - 9 ὴ / .» ο 4 3 ν 

"αὐτὸν αὐλεῖν καὶ σκυτοτομεῖν. ὧσθ᾽ ὅπου µή µικρα πόλις, 

' πολιτικώτερον πλείονας µετέχειν τῶν ἀρχῶν, καὶ δηµοτικώ- 

τερον" κοινότερόν τε γάρ, καθάπερ εἴπομεν, καὶ κάλλιον 

ἆῆλον δὲ 
| ο) δι - - . - - . ’ 3 

τούτο επι των πολεμικῶν και των γαυτικωγνγ᾽ εν τουτοις γαρ 

ά 9 - - Φος 4 ” 

“εκαστον αποτελεῖται των αυτων και θάττον. 

᾽ἀμϕοτέροις διὰ πάντων ὡς εἰπεῖν διελήλυθε τὸ ἄρχειν καὶ 

τὸ ἄρχεσθαι. Ὅλιγαρχικῆς ὃ) οὔσης τῆς πολιτείας αριστα 

ἐκφεύγουσι τῷ πλουτεῖν, ἀεί τι τοῦ δήμου μέρος ἐκπέμπον- 
| 

| 
[ 
[ ταρρε]]ο ]9 ργόοερίο ἆθ ]' Ἐναηρ]]ο, Ώοι- 

πε ογαίιεπιεπί, αἴπδί «ιο ουδ αυερ 

περι, 18 τόροπάθηξ βαπ8β δουτοῖ]]ετ : 
«Νοιβ πανοηΏβ ρ88 τεςα ρταθίδ, ΠΟῖΒ 
ΒΥΟΠΒ αολείό, ποι8 Ροινοηβ τογεπάτο.'Ὀ 

11 τὸ κύριον] “Ἔηο ρογεγητιεηί,᾽ 

] 'ΤΗ]Β νῖουν οἳ Ατὶκίοῖ]ο ἐ]λαῦ ἔ]λο Εονοτη- 
Ε.. οςη αὈβο]α{α]γ ἀϊτεοῦ ορίηῖοη, 18 

Καθ]ο οπθ. 1Τὲ ἆοθβ ποῦ β86εΠ1 {ο 
ο]ᾶ 6οο οἱ πιοάργη 61πῃθΒ, νγΊθῃ, νηξἩ 

εχοθρ/Ίοπβ, σονεγηπηεπίβαγθ Ῥεμ]τπά 
ορ]πίοη, Ἡ, Γοτύαπαθε]γ, πο ἀϊτεοτ]γ ε- 
γουαο {ο Ἱ6. Τί 18 α νῖον, Ἠούενεγ, 

πιοἩ ν/ᾶ8 ηαίιτα]]γ Πε]ά Ὦγ {ποβο πνἸο, 
Ἰ]κο ἴιο ροΗβῖοα] ρΙ]οβορἩθτβ οἱ απ{ῖ- 
αιὐνν απά 6Υεη ο{ Ἰαΐατ ὤτηςβ, Ἠε]ά ενας 
βογεγηπιεπίς οοα]ά Ῥο ατρ]τατ]γ Ἱτῃ- 

τ ΟΠ ἃ Ῥθορ]θ, ποῦ {λαί ἴλεγ νετ 
Αλλα ος ελοι]ά Ῥ6, οἳ ἴἶα 

... ια κ.τ.λ.] Όοπιρατο η 
ΜΠο]ο]εί, Πε. ἄε Έγαποε, Ὑοἱ. 1ν. 

Ἡ 265, α αποίαῖοη {τοπι {ο ραπιρΏ]εῦ 
[οἱ ΟἸόπιεπρῖς: “πε αἳ, ἀῑῑ-ἹἹ, οι Ίδιτ 

ες αν ἡᾷ 

εἰ προεῖτο, κ.τ.λ.] 1 Ἡθ ρανο ρ 
{πε ᾳπθβΒίοη οἱ ἴ]ο υγοδΗ] οτ Ῥονετῦγ 

οἱ Π]β ρονεγηῖης 185868. 
13 φαῦλον δέ] Ατποϊᾶ, Ἰοηι. Εἰδέ. 

π. 65ο, 1. 
ἓν γὰρ ὑφ ἑνός] Οοτηρ. 1. ΧΙ. 3. 
Ι4 πολιτικώτερον] “Τὸ 18 πιοχθ ΙΠ 

αοοοτάαποθ υηἩ βοαπᾶ ΡΟΠΟΥ.᾽ 

διὰ πάντων ὧς εἰπεῖν] Όοπιρατο Τηπο. 
γ. 66, σχεδὸν γάρ τι πᾶν πλὴν ὀλίγου 
τὸ στρατόπεδο τῶν Λακεδαιμονίων 

ἄρχοντες ἀρχόντων εἰσί. 

15 ἐκφεύγουσι] “Ἔηαεγ ο6οαρο {ο 

ενί] Ιπο]άεηέ {ο απ οΠρβατοἩγ.᾽ 

7 
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᾽ 8 ς ’ 4 - 4 - 

Οτύμαρο. τες ἐπὶ τὰς πόλειο. τούτῳ γὰρ ἰῶνται καὶ ποιοῦσι µόνιμον 

12 

ΦΟ]ΙοΠ, 

. - 

τὴν πολιτείαν. ἀλλὰ τουτί ἐστι τύχης ἔργον, δεῖ δὲ ἆστα- 
/ Ὡ) ὸ 4 Δ θέ - δ' “λ 9 ’ / ’ 

16 σιαστους εἶναι ὁια τον νοµμοθετην. νύν ὁ, ἂν ατυχια γενηται 
3 ια] η 3 ”- - 3 ’” ο 3 ’ 

τις καὶ τὸ πλῆθος αποστήη των αρχοµένων, οὐδέν ἐστι φαρ- 
4 Αν / α. { , . τ Ὁ . 

µακον διὰ τῶν νόμων τῆς ἡσυχίας. Περὶ μὲν οὖν τῆς Άακε- 

δαιμονίων πολιτείας καὶ Ἐρητικῆς καὶ τῆς ζαρχηδονίων, 
Ὀ] ’ 9 - -- ” ια) / 

αιπερ δικαίως εὐδοκιμοῦσι, πτουτον έχει τον ΤΡΟΠΟΥ. 

- αφ , 4 ῃ ” ᾽ ΄ 
Τῶν δὲ ἀποφηναμένων τι περι πολιτείας ενιοι μεν ουκ 

’ - . 4 

ἐκοινώνησαν πράξεων πολιτικῶν οὐδ ὠντινωνοῦν, ἀλλὰ ὅδιε- 
. Ὠ) / τέλεσαν ἰδιωτεύοντες τὸν βίον. περὶ ὧν εἴ τι ἀξιόλογον, 

ος Δλ « / 5/ λὴ / / 
ειρηται σχεόον περι παντων' ενιοι ὁε νοµοθέται γεγονασιν 

ε 4 - 9 , / ε 4 4 - 9 ’ , 

οἱ μεν ταῖς οἰκείαις πὀλεσιν, οἱ δὲ καὶ τῶν ὀθνείων τισι, πο- 
, η, « ) νὰ , . λιτευθέντες αὐτοί. καὶ τούτων οἱ μὲν νόμων ἐγένοντο δη- 

4 / ολλ λ 0 4. λ Δ - λ 
Μιουργοι ΜΟΝΟ, οι οε και πολιτείας, οιον και υκουργος και 

νν , Φ 4 4 / λ /΄ , 
όλων" ουτοι γαρ και γοµκους και πολιτείας κατεστήσαν. 

Περὶ μὲν οὖν τής Λακεδαιμονίων εἴρηται, Φόλωνα ὃ) ἔνιοι 
λ 3 / / ὸ - 98 / 

µεν οἴονται νοµοθέτην γενέσθαι σπουθαῖον" ὀλιγαρχιαν τε 
4 Ὁ) λ γὰρ καταλῦσαι λίαν ἄκρατον οὗσαν, καὶ δουλεύοντα τὸν 

ἐπὶ τὰς πόλεις] Οοπιρ. ΥΠ. (Υ1.) 
ν. 9, πρὸς τὰς περιοικίδα.. Ατη, ΤΠ. 

554, Ὑηετο ἴ]ο ἀϊβοτεπί νίθυβ οη {πο 

βιρ]θοί αγθ ρῖνεη. (ποίθ, Ὑ οἱ. Χ. 645, 

{«ΤΠΙΒ Ῥρτον]βῖοη {ο; Ῥοοτ οἱίσεηςθ 88 
επαϊρταπύς (πιαΙη]γ απα]οσοαβ 0ο ἴλο 
Έοπιαη οο]οπίθ), γγαβ ο βὐαπάῖηρ {98- 
ἔατο ἵη πο Οατίμαρϊπίαη Ῥομβσα] ΑΥΡ- 
επι, βοτνῖηρ ἴμο ἆοαρ]ο Ῥιτροβο ος 

ορνία πρ ἀϊβοοπίεπό απποηρ ἐμαῖτ ζουν 

Ῥορι]αίίοη αὖ Ἠοπθ, απά οἱ Κεοερῖηπς 

ψ/α0ο] ΟΥεΥ {λμεῖγ ἀερεπάεποίθρ αρτοαά.”” 

τύχης ἔργον] “18 ἴ]ιε τεβι]{ ο{α ἨαΡΡΥ 
αοοϊάεηῦ Ίπ ἠ]λεῖτ ΡοβΙζΙοἩ.᾽ 

16 τῆς ἡσυχίας] Τηή8 16 ποῖ 6857. 

1Α Ἱ6 “Τ]1ο Ίαν οΏετ πο τεπηθἆγ {ο βθ- 
ουτο απ1εῖ, πιακῖπρ ἴ]ιο ρεη]θ]νο ἆε- 
Ῥεπά ΟΠ φάρμακο» ἶ “«ἵπ ἆεπ (6εβοίζεη 

Κεῖπ Πιο σαχ Ἠετείε]απς ἆοτ Ἐπ]ο 
6ερεΡεη 1)” { Βίαµτ, 

ΧΤΙ. 1 οὐκ ἐκοφώνησαν, κ.τ.λ.] 

ἔπενεγ {οο]ς ΑΏΥ Ῥατῦ ἵπ Ῥολθίοα] αἲ- 

{αΐτα, Ῥαῦ Ἴνθτο ἴπ α Ῥτϊναίο βἰαβίον 

{μτοασ]οιό 116,” : 
νόµων δημιουργοί] «{παπηθγς οἱ 18998.) 

2 ὀλιγαρχίαν τε γάρ, κ.τ.λ.] ΤΗϊ8 

18 {Πο Ίαπρπασο, πού οἳ ΑτὶκζοῦΙε, Ῥα6 

οὗ ἔποβο πο βαρροτί Βο]οη. 

ἄκρατον] «απθρπωρογοᾶ.” 
Τ]ο στοιπάς οἩἳ νη]οι Βο]οη ναβ 

6ροκοη οἳ ὮΥ 8οΠ19 5 Ἠανίηπς Πγδί οοἩ- 
β]θιθεά {ια Ατοορασαβδ, ατα Εἴνεῃ, 

ψ/]ο]ε Ῥ8ββασε αΌοιῦ Βο]οἩπ. Τη 16 Ἡς 
οοπβϊάετε ἰλαῦ Ατὶπιοῦ]ες οπι Ἰαάρ- 

πηθηξ ἆοθρ ποῦ Ῥορίτ 01Η δ 5, φαίνεται 

δέ, κ.τ.λ. 1 οπηποί ας ὑμίπκς ὑλαῦ 

ιο Ῥαβθασο ε]ιου]ά Ῥο τηοτο Ὦσοίκον τρ. 
Τη 8 3, Ὢθ Ὠαγνο ἴμο νίευν {ανουταρ]θ 
ἴο Βο]οῇ. Τη ἴ]ο Ηγεῦ βεηύεποῬ ος 53, 

ν7θ Ἠανο α οτΙΙοἵδπῃ ο{ Ατκζοῦ]ο οἨ υπ. 
νίθν. Τ]μοι {ποπι διὸ καὶ µέμφονται 
ἀονη {ο δηµοκρατίαν ἴ]ιε ορροβῖθε νίδν;, ἴ 
πη{ανοπχαΡ]ο {ο Βο]οΏ. Απά εί αραίτ. 

ατοῖο, ΤΠ. 08. Ίπ Ρ. τό7 οἱ ἴἶθ 84π1θ 

νο]απηθ, Μτ ατοῦο Ία8 α ποῦθ οηἨ ἴΠίβ 

| 

ι 
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.ς Α ι 4 ’ ) . , ι 

ὁημον παῦσαι, καὶ δηµοκρατίαν καταστῆσαι τὴν πάτριον, 
ο 4 

µίξαντα καλῶς τὴν πολιτείαν' εἶναι γὰρ τὴν μὲν ἐν ᾿Αρείῳ 
πάγῳ βουλὴν ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ τὰς ἀρχὰς αἱρετὰς ἀρι- 

στοκρατικὀν, τὰ δὲ δικαστήρια δηµοτικὀν. ἔοικε δὲ Ζόλων 3 

ἐκεῖνα μὲν ὑπάρχοντα πρότερον οὐ καταλῦσαι, τήν τε βου- 1274 

λὴν καὶ τὴν τῶν ἀρχῶν αἴρεσιν, τὸν δὲ ὃῆμον καταστῆσαι, 

τὰ δικαστήρια ποιήσας ἐκ πάντων. διὸ καὶ µέμφονταί 

τινες αὐτῷ λῦσαι γὰρ θάτερον, κύριον ποιήσαντα τὸ δικα- 

στήριον πάντων, κληρωτὸν ὄν.  ἐπεὶ γὰρ τοῦτ) ἴσχυεν, ὥσ- 4 

περ τυράννῳ τῷ δήµῳ χαριζόµενοι τὴν πολιτείαν εἰς τὴν νῦν 

"δηµοκρατίαν κατέστησαν, καὶ τὴν μὲν ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ βου- 

λὴν Ἐφιάλτης ἐκόλουσε καὶ ΠἩερικλῆς, τὰ δὲ δικαστήρια 

18 ΓοΠουγεά Ὦγ α οτΙΜΙοῖδτη οἱ Ατκθοῦ]ο”ς, 
ᾖπβῦ ας ἴ]ο οἴμει Ἠαά Ῥθευ. 

8 τὰ δικαστήρια ποιήσας ἐκ πάντων] 
ΤΓ Όλο ατταηρεπιθηέ οἳ ἐλε Ῥαββαρο Ἰδύ 

ρῖνοη 18 οοττοοῦ, Τὸ πγου]ά {ο]]ου ἐλαῦ 
Ατίβζοί]ο α]]ογγεά Ῥο]οπ” οἰαίτη {ο {πο 

|. οπρ]παθίοη οἱ ἴμπο ἀῑκαρίετίε», Όπ (ΠΒ 

Γ.1ΏΟΤΘ Ῥε]ουγ. 
το λῦσαι γὰρ θάτερον] “πο οὔἶιετ εἶθ- 

πηθηό ἵη ἴ]μα αἰαΐε, ἴ]ιο ἐκεῖνα οἱ {ιο 
| Ῥτεν]οιβ βεη{εηοθ. 

4 τὴν νῦν δηµοκρατίαν] ΄Τηο ἆσπιο- 

οΓ8ΟΥ οἱ οασ ἆαγς,᾽ ἵπ πο {βνοιταβ]θ 
.Βοηφο. Το Ίαπσιασο οἱ ΒΓΟΏΡ ΟΟΏΡΒΟΥ- 
"ναβῖνες οπιιπηεγαθίης σέ] ἀϊδριςί ἴμο 
᾽ναπίοις οἴλαπρες ὮΥ νυμ]ο] {πο Ῥτεβεπό 
δι. βἰαΐο οἱ {πίηρε Ἰαά Ῥδεπ ΡτουισΏέ 

᾽ΑΡουῦ. 
ἐκόλουσε] “ οαῦ ἆοππῃ {πο ΡούνεΓΒ ο.) 

ος τὰ δὲ δικαστήρια µισθοφόρα κατέ- 
[Ἴστησεν] 1ο ορϊπίοη Τ Ἠανθ οχργεβδεά 
| Ἄλρουο, ἴλαί Ατκἑοῖ]ο αἰ]ογνοά Βο]οπς 

{ οἸθίπιθ {ο ἴο ογἱσ]παξίοη οἱ {1ο ἀῑ]κας- 
| πθτίθβ, 1 ρῖνο υηἩ νετγ ρτεαί Ἠθειία- 

| ἄοπι, {ος 6 ἀῑβετο Έτοπη ἐλαῦ οἳ Μτ 

| Ετοίο. Ῥιαέ 1 σαηποῦ Ῥαέ ἐλίπ]ς ἴλιαῦ 
| Ἀτίκίοί]α (15 {ιο οἹαρίοτ Ὦο τοα]]γ Ατὶ- 
βοῇ]ο”5, ο{ υ'Ἠ]οἩ Τ Ἠανο βίτοης ἁοαΡίβ, 

Ἰη ΑΠΥ 0356, ]λαῦ {πο ντῖοτ οἱ {ιο 
| οιαρίοτ) ἐοιισ]έ ἐἶιο Ιπβάαβίοη οἳ {1ο 
᾿ δικαστήρια οἰάοι ἔἶναη Ῥοτίοιθθ, απιὰ 
| 
| 
Ι 
| 

[ 

ομαπσοἆ Ὦ} Ἠϊπα Βο Τατ, ἴλαῦ πθ ΠΊΘΙΙ- 
Ῥοτς οἱ {Ἰθπη τοοεϊγοά ῬραΥ ἴἨθποθβ[οΓ- 
ποτά. Τηαῦ {ο υυτῖθεγ γγαβ Ὕτοιρ ἵπ 
ὑπ] βαρροβ{ἴοη, 1 απ αι]ζο τοαάγ ἴο 

81]οὺν, {ος Ἰ αοοερί βαν Ντ ἀτοίθς 
γεν; οἱ ἴλα βογίθ οἳ σοηκµύαοπα] 
οἩαηρεβ αὖ Α{ποηἘςβ. Ῥτῦ {γοτη {1ο πΥηο]θ 

αγγαπρεπιεπύ οἳ {ο Ῥάββαρο, 35 Ε]νεν 

η {ῃθ ποίθ οη ὃ 2, 1 υήπ]ς 16 15 οἶεατ 

ἴ]ιαί ΟΠ] πας ἴ]ιο νυτ]έοτ”ς νου. ΜΙ- 

ηπ{θ ΦΟΟΙΓΔΟΥ ἆοθβ ποί Α8Θ6ΠΙ ο Ἠανο 

Ῥθοη. Ἠ]ς οΏ]θοί, 1 οπθ 18 {ο ]αάσο ὮΥ 

ἴμο ἸαησιαροθΙη δ 6; απᾶ 1 οαηποῦ Ρα 
ἀοιβρέ Ατίκζοί]ε πβίηςρ, 8 αρρ]θά {ἴο 

Ῥοτίο]θα, ἴ]ο Ίχηρααςφε οἱ δηµαγωγοὺς 

Φαύλους». Της 1 τοβῦ ποῦ πποτεΙγ οἩη 
Ρεπεγα] σρτοαπάΒ, Ῥαΐ6 οἳ α Ῥ8ββαρθ ἵη 

ἴλο Μο, νΙ. ὙΥ. 5. Ῥ. 1149, Β. 8, 

ψηετο Ῥετίο]θς 18 ααοὐεά 48 ἴλο Ῥερύ 
πουν Ιηβίαηςο οἱ ἐ]ιθ φρόνιμος ΟΥ 8ο 

ΠΙΔΗ. Απά ογΥετ απά 4Ώονθ αἱ] Ῥοϊηίς 

οἱ ἀθίαϊ], 1 Απά 15 ἀμβσια]έ {ο βθο ΥΥἩΥ 
Ατὶβζοί]ο, ΙπήπηαθεΙγ αοηιαϊπ(θά 45 Ίο 
νγαβ η ιο ΑἰΠεπίαη οοπβΩθΗ{1οἨ, 

πιαβύοτ ο 16 Ὦ} ἔῑιε τηοβύ οατε{α] οὐαάγ, 
(Ες 15 βεοη ὮΥ Πῖς {γαρτηθη({ϐ), βπου]ά 

Ἠανο αΏβίαϊποᾶ ἔτοπα απ εἰαροταίο οτί- 

Οοῖσπι οἩ 16, απᾶ γεῦ ἐποασ]ῦ Πέ ννοτῦἩ 

νΏῖ]ο ο ἴἨτουν ἵη ἴ]ιεβο {ον Ιποοτῃ- 

Ρ]εύε, απᾶ, ἵπ οηπθ Ρροϊηύ αἲ Ἰεαβί, ἴπαο- 

οπταίο τεπηατκα. ΒΑ] νθ οἳηπ ΟΠΙΥ 

Ἱ---θ 
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µισθοφόρα κατέστησε Ἡερικλῆς, καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον 

ἕκαστος τῶν δημαγωγῶν προήγαγεν αὔξων εἰς τὴν νῦν δηµο- 

ὅ κρατίαν. Φαίνεται ὃ οὐ κατὰ τὴν Σόλωνος γενέσθαι τοῦτο 
’ 3 . Αα 3 4 , - 

προαίρεσιν, ἀλλα μᾶλλον ἄπο συμπτώµατος' τῆς ναυαρ- 
/ 3 3 - ΝΙ ὸ -- ε ὁῆ ”/ / 2 

χίας γαρ ἐν τοῖς Ι1Πδικοῖς ὁ ὀῆμος αἴτιος γενόμενος έφρο- 

νηµατίσθη, καὶ δημαγωγοὺς ἔλαβε φαύλους ἀντιπολιτευομέ- 

νων τῶν ἐπιεικῶν, ἐπεὶ Σόλων Ύε ἔοικε τὴν ἀναγκαιοτάτην 
9 ’ ο] ’ ’ . 3 9 8 ε - . 

ἀποδιδόναι τῴ δήµῳ δύναμιν, τὸ τὰς ἀρχας αἱρεῖσθαι καὶ 
5.) 4 . / ’ ο ε - Αν ο 9 

εὐθύνειν' μηδὲ γαρ τούτου κύριος ὧν ὁ ὀῆμος δούλος ἂν εἴη 
8 / Δ ὃ) 3 Δ 3 - / ια - 3 

όκαι πολέμιος. τας ὁ ἄρχας ἐκ τῶν γνωρίµων και τῶν εὐ- 

Ὑατίοιβ 

Ἰαυνρῖνοια. 

’ - 

πόρων κατέστησε πᾶσας, ἐκ τῶν πεντακοσιοµμεδίµνων καὶ 
- - ’ 4 

ζευγιτῶν καὶ τρίτου τέλους τῆς καλουμένης ἱππάδος τὸ δὲ 
’ ’ - 9 - 9 ἂν Α Ν ’ ὃ 

τέταρτον θητικόν, οἷς οὐδεμιᾶς ἀρχῆς μετῇν. οµοθέται 

ἐγένοντο Ζάλευκός τε Λοκροῖς τοῖς ἐπιζεφυρίοις, καὶ Ἆα- 
ν- . η ο ω) / ον 4 ” 3/3 Ν 

ρώνδας ὁ Ἰαταναῖος τοῖς αὑτοῦ πολίταις καὶ ταῖς ἄλλαις 

ταῖς Χαλκιδικαῖς πὀλεσι ταῖς περὶ Ἰταλίαν καὶ Φικελίαν. 
-- - , [ 

πειρωνται δέ τινες καὶ συναγειν ως Ὀνομακρίτου μὲν Ύενο- 

µένου πρώτου δεινοῦ περὶ νοµοθεσίαν, γυμνασθῆναι ὃ αὐτὸν 

ἐν Γρήτη Λοκρὸν ὄντα καὶ ἐπιδημοῦντα κατὰ τέχνην µαν- 

τικήν' τούτου δὲ γενέσθαι Θάλητα ἑταῖρον, Θάλητος ὃ 

ἀκροατὴν Λυκοῦργον καὶ Ζάλευκον, Ζαλεύκου δὲ Χαρώνδαν. 

πἰαΐο ἀοιῬίβ, απά ποῦ βο]νο ἐπατα. 19 

ατριπιεηῇς ἵη {Ἀγουιτ οἱ {πο οπαρίεγ ατο 
βἴναεη, Ἰϊσ]κοβ, 55, ΑηΠ. 2; Βρεηρα], 

11, ηοῖθ 13, Πο 18 Υετγ βτοηρ ἵπ Ἠ]8 

αἴίαοιὶς ον δὐῆησ {ον τε]οοίηρ 15, 
ΜΜτ Ετοίο αἶβο ἆοθβ ποῦ Ἠϊηί ἐ] ϱ]1ρ]ῦ- 

εϱί ἀοαῬό οἱ 198 σεπιΙηεηθββ. ἈΡρθη- 
691 ατσιπηοπῦ ἄτανγη ἔτοπι τὴν νῦν 

δηµοκρατίαν Β66ΠΙΒ {ο ΤΏθ {ο {α11, Ἡ ἐ]λαῦ 
ρατύ 18 αΠοπγεά {ο Ῥ6, αβ 1 (π]π]ς 16 

εποπ]ά Ῥ6, {λε Ίαησιαρο οἱ απ οῬ]εοῖος. 
5 ἀπὸ συμπτώµατος] “Τοπ Απ 80- 

οιάρηία] οοϊποϊάεηποῬ οἱ οἹγουτηβίαποςβ.᾽ 

τὴν ἀναγκαιοτάτην] “88 πααο] Ῥουγεγ 
88 νγας βἰτ]οῦ]γ ποεάΓα], απηᾶ ηο 1ΠΟΓΘ.᾽ 

ατοίθ, 111. 168. 

6 καὶ τρίτου τέλου», κ.τ.λ.] Βρεπρο] 
ῬΤΟΡΟΒΘΒ {ο τοδά καὶ τοῦ. Ένεη νε] 

ἴμῖθ οἨδηρο, {μθ ογάθτ οῇ {]θ οαδβθι 1β 

Ιποοττοςῦ]γ οΊνεη, “΄ απάεγθΒ,” Ἡθ 8475, 
έερβὺ Ῥαὶ ἄστα Ζαβίαπᾶς ππβογθβ Τεχίθ8 
υπῬοεάεπ]ς]ο] αἷς οοτταρύ απζαΠΘΗΤΙΕΠ 

πο ἀἱο ὙΓοτίο τὰς δ᾽ ἀρχάς, κ.τ.λ. νο 

παἩτβολθϊη]οὮ καὶ τοῦ βίαπᾶ; εἶπά 

ἆοοῖ ἵπ ἀἴθβεπι Ἐαρίιοὶ νγθῖῦ ἂχσετο 
Ἐεμ]ετ.” 

θητικόν] οἩ ἴ]α ἀϊκαάποβοτ Ῥεύπεεπ 
ἴμο ΤΠείῖο οθηβΊ15 απά {ο ΤηείςΒ, οοπΏρ. 

ατοῖο, 111. 158. 

Έογ Ζαἱεπσαβ απά ΟΠατοπάαβ, οοτΡ. 
ατοῖθ, 11. 6ο5 ; ΙΥ. 66ο--2. 

7. συνάγειν] “Το ΐοττη α οαἴεηα.᾽ 

᾿Ονομακρίτου] Έτοπι Απ, ΑΒίουφν. 
Λίο. είς πνοι]ά β6επα ιο οπ]γ τηθη- 
οι οἳ {18 Ῥ6γβδοπαρθ. 

ἐπιδημοῦντα κατὰ τέχνην μαντικήν Ἡ 

ἑβδίαγῖησ ἴπετε Το Ίο Ῥατροβθ οἱ αο- 

ααἰτίπρ {πο Ῥτορηείϊο αγύ.᾽ 

ο... ιο. 

1 
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.) Δ ” ἲ /: |.) , ρ. ”- - ” , 

ἄλλα ταῦτα µεν λέγουσιν ἀσκεπτότερον τῷ χρόνῳ λέγον- 

τε. ᾿Εγένετο δὲ καὶ Φιλόλαος ὁ Ἰκορίνθιος νομοθέτης 

Θµηβαίοι. ἣν ὃ ὁ Φιλόλαος τὸ μὲν γένος τῶν Βακχιαδῶν, 
» 4 . ” ’ ” ’ Μ / 

ἐραστης δὲ γενόμενος Διοκλέους τοῦ νικήσαντος Ὀλυμπία- 

σιν, ὡς ἐκεῖνος τὴν πόλιν ἔλιπε διαµισήσας τὸν ἔρωτα τὸν 

τῆς μητρὸς ᾽Αλκυόνης, ἀπηλθεν εἰς Θήβας, κἀκεῖ τὸν βίον 

γατίοιβ 
Ἰανγρῖνετβ. 

9 ’ ο) / 8 ω) ” ὸ ’ α) ’ 

ἐτελεύτησαν ἀμφότεροι. καὶ νῦν ἔτι ὀεικνύουσι τοὺς ταφους 9 
Φα. 3 ’ ω 3 / ” Ν α 4 - 

αὐτῶν ἀλλήλοις μὲν εὐσυνόπτους ὄντας, πρὸς ὃὲ τὴν τῶν 
- . . 

Κορινθίων χώραν τοῦ µεν συνόπτου τοῦ ὃ οὐ συνόπτου" 
- 3 9 4 ο/ ’ ᾽ [ Δ 

μυθολογοῦσι γὰρ αὐτους οὕτω τάξασθαι τὴν ταφήν, τὸν 
ἃ ’ Ν 4 9 / ’ 9 4 

μὲν Διοκλέα διὰ τὴν ἀπέχθειαν τοῦ πάθους, ὅπως μὴ ἄποπ- 
Ἡ , τος - . 4 

τος ἔσται ἡ Κορινθία ἀπὸ τοῦ χώματος, τὸν δὲ Φιλόλαον, 
ο / ”/ |) Ὁ) Δ 

ὅπως ἄποπτος. ὤᾠκησαν μὲν οὖν διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν 
. - - 

παρὰ τοῖς Θηβαίοις, νομοθέτης ὃ) αὐτοῖς ἐγένετο Φιλόλαος 
. 59” ο. η ατα ὃ ; Δ μα. 

περι τ΄ ἄλλων τινῶν καὶ περι τῆς παιὀοποιίας, οὓς καλοῦσιν 
.) - Γή ’ . ”- 9 .] 9Ώ/ ε . 9 ’ 

ἐκεῖνοι νόμους θετικούς' καὶ τούῦτ ἐστὶν ἰδίως ὑπ) ἐκείνου 
᾿ 8 - 

νενομοθετηµένον, ὅπως ὁ ἀριθμὸς σώζηται τῶν κλήρων. 

ἁπαρώνδου ὃ’ ἴδιον μὲν οὐδέν ἐστι πλὴν αἱ δίκαι τῶν ψευδο- 
- - .) Αν 

μαρτυριῶν (πρῶτος γὰρ ἐποίησε τὴν ἐπίσκηψιν), τῇ ὃ' 

ἀκριβείᾳ τῶν νόµων ἐστὶ γλαφυρώτερος καὶ τῶν νῦν νοµο- 
- -- - ’ ’ 

θετῶν. «Φαλέου ὃ ἴδιον ἡ τῶν οὐσιῶν ἀνομάλωσις, Πλάτω- 

8 ἀσκεπτύτερον τῷ χρόνῳ] ΄ ντμοαῦ 
"πο τεσατά {ο οἩτοπο]οργ.᾽ Α4ῑετ λέ- 
΄Ὕοντες Τ ραῦ ο Εα]] βἴοΡρ, 8ο οοπηθοίπς 
"λα τεπιατ]ς επ{τεΙγ νι ν]αῦ Ῥτο- 
᾿οεζοες 10. 

;. Ῥακχιαδῶν] Τηο Ῥαοολ]αά οἱσαγοἩγ 
{388 βαὈγετύεά ὮΥγ ΟΥΡρβε]ας αροιαί Β.ο. 

:.655. τοίο, ΤΠ. 53-55. Οπ Ῥμί]ο]αας 

απά Ἠ16 ἨΙβίοτγ, οοπιρ. ἀτοίθ, 1. 304 
{οἨ., νγ]ιο Ῥ]ασθῃ Ἠϊπα Ῥοένθεη Β. 0.728 
απά 7οο. 

ϱ εὐσυνόπτους] ΄οαβῖ]γ 5ο.’ 
διὰ τὴν ἀπέχθειαν τοῦ πάθους] «ἔτοπι 

Ἠϊβ “Ἠαίτοά απά Ἠουτοτ” οἳ ἴλο ρα8- 
ΒΙΟΠ.᾽ 

10 νόμους θετικού] ΄Ίαννβ τεβρεοί- 
Ίπο ἴπο αἀορθοη οἱ οἨϊ]άτεη. Οοπιρ. 
Ἠετοά. νι. 57, ἦν τι θετὸν παῖδα 

ποιέεσθαι ἐθέλῃ. 

ὁ ἀριθμός, κ.τ.λ.] “Τ]αί {1ο οτῖ- 
ρῖηα] ππηρετ οἱ Ιοῦς οἱ Ἰαπά ταῖρΏί 

Ῥο Ῥτεβετνοᾶ.᾽ Οοπιρ. ἀτοίθ, 11. 625, 

ποῦθ 2, ν/ηετο ἴηθ ραββαᾶσο 6 ααούθά 8 

βπενήηρ πα Ατικζοῦ]ο ἀῑά ποῦ βάΡΡροβθ 

Ίιπουχσιβ {ο Ἠανο Ιπίεπάεά {8. 
ΙΙ τὴν ἐπίσκηψιν] ΄«ἴῑιο βο]ετωη ἵῃ- 

ἀἰοίπεηῦ αραϊηπδί Ῥετ]ατεᾶ Υ/ίηθβΒΘΒ 
Ῥοΐοτο ]αβῇος.”. τοῖς, ΤΥ. 561. Ῥ]αΐο, 

ἄε 1ευφ. χι. 037,8. Ὠεπιοβίμεπεβ, ΟΥ. 

47, Ῥ. 112909. 
τῇ δ᾽ ἀκριβείᾳ, κ.τ.λ.] «Τη ἴο οχκ- 

αοἴποαββ ος Ἠ]8 Ίαννβ Ἡε 15 ποτ Ἠπ]βμεᾶ 

ενεη {λαη Ἰαυνρίνετ οἳ {πο Ῥτεβεηί 

αγ. γλαφυρῶς, 11. κ. τ. 

12 Φαλέου] Μτ τοῦς 4οφπἴθβοθΒ, 
π. 3095, ποίθ, ἵπ ἴμο ααραΒθαοη οἳ 
υλ]β ηατηο {οΥ {λαῦ οἱ Ῥ]Π]ο]αιβ, οἨ ἴλπθ 

οοπαϊθίοη οἳ ἀνομάλωσις πιθαπίηρ “Α 

10 1274 Β 
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ϱ/ ) Αα . / Ώ 9 

νος ὃ) τε τῶν γυναικῶν καὶ παίδων καὶ τῆς οὐσίας κοινότης 
4 9 / ον α) ” ε ᾽ ) ’ 

καὶ τὰ συσσίτια τῶν γυναικῶν, ἔτι ὃ ὁ περὶ τὴν µέθην 
. α - . 4 -- 

νόμος, τὸ τοὺς νήφοντας συμποσιαρχεῖν, καὶ τὴν ἐν τοῖς 
ο. ” σα 3 - [ή / 8 3 

πολεμικοῖς ἄσκησιν ὅπως ἀμφιδέξιοι γίνωνται κατα την 
4 ωὶ - - 

µελέτην, ὡς δέον μὴ τὴν μὲν χρήσιµον εἶναι τοῖν χεροῖν τὴν 
δὲ 3/ : Δ / δδ ’ ’ 5 ’ ὃ 

ε ἄἀχρηστον. ῥράκοντος ὃε νόμοι µεν εἰσι, πολιτείᾳ 
4 ’ 4 / ἐθ γὸ ο) 3 . ’ δέ. 

ὑπαρχούση τους νόµους ἔθηκεν' ἴδιον ὁ ἐν τοῖς νόµοις οὐδὲν 
3 4 « / 5 ΑΗ , ολο 
έστιν ὃ τι καὶ µνείας ἄξιον, πλην ἡ χαλεπότης ὁια το τῆς 

/ / 5 ’ δὲ 3 .! λ κ ὸ . 

ζημίας μέγεθος. ἐγένετο ὁὲ καὶ ΠΠιττακὸς νόμων ημιουργος 
3 . 9 / [ή 5” 9 - 8 4 / 

ἀλλ᾽ οὐ πολιτείας νόμος ὃ ἴδιος αὐτοῦ τὸ τοὺς µεθύοντας, 
λ ῃ ’ , 9 ’ - / ὸ 3 
ἀν τυπτήσωσι, πλείω ζημίαν ἀποτίνειν τῶν νηφὀντων' ια 

να 8 ’ ε / ’ Ἀ [ή 3 . 4 

γαρ το πλείους ὑβρίζειν µεθύοντας ἢ νήφοντας οὐ προς την 
. 

ϱ ο α } 

συγγνώµην ἀπέβλεψεν, ὅτι δεῖ µεθύουσιν ἔχειν μᾶλλον, 

ἀλλὰ πρὸς τὸ συμφέρον. ἐγένετο δὲ καὶ ᾿Ανδροδάμας 

“Ῥηγῖνος νομοθέτης Ἀαλκιδεῦσι τοῖς ἐπὶ Οράκης, οὗ περί τε 
4 8 4 3 9 9 ’ 3 ] 3 ’ 

τα Φονικα καὶ τας επικλήρους ἐστίν' οὐ µην ἀλλ᾽ ἴδιον γε 
9 δ) δα νν., / Τιὸ λ Φ Μάῑν., ωὰ 

οὐθεν αὐτοῦ λέγειν ἔχοι τις ἄν. 1α µεν οὖν περὶ τᾶς πολι- 
’ [ή / 3 8 8 - ’ 

τείαο, τᾶς τε κυρίας καὶ τᾶς ὑπὸ τινῶν εἰρημένας, ἔστω 
’ Ν ’ - 

τεθεωρηµένα τὸν τροπον τοῦτον. 

ΓγεβὮ οφ ιαΙπαΙοη.””. Τηο αἵπηρ]ο βεΏβθ 
οἱ ΄ εφ ια]Ιπαοπ) Β6ΘΠΙΒ ἴ]μο Ὦθβῦ, απά 

18 νιαιταηύθᾷ ὮΥγ α Ῥάββασο ἵη ιο 11ε- 
ἑογίο, ΤΠ. Χἰ. 5. ὮΡρ. 1412, 16, καὶ τὸ 
ἀνωμαλίσθαι τὰς πόλεις ἐν πολὺ διέ- 

χουσι ταὐτό, ἐν ἐπιφανείᾳ καὶ δυνάµεσι 

τὸ ἴσον, 

κοωότης] οοσατΒ Ῥεΐοτο, 11. ντ. τ. 

ὁ περὶ τὴν µέθην, κ.τ.λ.] Τηβ απᾶ 

ἴμο οἴ]ιετ ροϊηῦ οἱ ἀείαϊ] ατε Ἠθτο ΤΠΕΙ- 

οπεά {οχ {πο Πγαῦ ὤτωρ, Τ]ο Ετεῦ 18 

Ρῖνεη ἄε 1604. Ἱ. 64ο, Ῥ. οὐκοῦν νή- 

φοντά τε καὶ σοφὸν ἄρχοντα µεθυόντων 

δεῖ καθιστάναι. Τηε βοοοπἀ, 1ριᾶ, ντι. 

794, Ὁ. ἅο, 

13 Όπ Ὠταοο” Ἰεσίβ]αίίοη, «(τοῦο, 

ΤΠ. 10ο {ο]., “΄ ποῦ ππογο τῖσοτοἈβ ἴΠαη 

ἴλπο επ πηεηίς ο{ {πο Ἀρο.”. Ἠο ἵΒ ἴ]ιε 

Πταῦ αἰτιοῦ]γ νόμων δημιουργό». 

ὅτι καὶ µνείας ἄξιον] ΌὉοπαρ. ΧΙ. 3, 
'ὅτι καὶ ἄξιον εἰπεῦ. 

Ῥηήασας, τοῖε, ΙΠ. 268. Τ]ε ραχ- 
Ποι]ατ Ίων Ἠετο απποὐεά 16 πιεπ]οπθᾶ 
ἁραϊη, ἴλποισι νηποαυ 1098 απ]οτ΄8 
ΏΦΙηθΘ, Ελ. ΤΠ. ν. 8. Ῥ. 1113, Ὦ. 41, 

απά Πε. Τ. 326, 7. Ῥ. 1402, Ὦ. 11, 

νηθτε Ῥ]θίασας Ἰ πιεηδοπεά. Τηϊ8 
Ἰαβύ Ῥάββασο τησ]κοβ {πο βαρσεβίίοη. ο 
Ματείαβ, λαῦ {ο ἂν τυπτήσωσι, 8 

βΠοι]ά τεαά ἄν τι πταίἰωσι, Υετγ Ῥ]τι- 
βἶρι]ο. Ματ, Ταν. Ίεο. πιν. 21. 

14 Απάτοάστηας οἱ Ἠλπεσίατα 866ΠΙ8Β 

ααϊθο απ]πονντι, 

τὰς κυρίας] /εκἰθίαπίςΒ,”. ου ΠΠ. 
(επτ]κ]οι Ῥοβύομεπάευ,” Βίαμτ: .ς- 

ύπα]]γ 1η {οχ09.᾽ 

ο 3 ω--δ 



ΡΟΟΚ ἨΠΠ. ΒΟΜΜΑΒΥ. 

ΤΗ ος ἐμ]τὰ Ῥου]ς Ῥεσίπβ α πουν ἀϊν]βίοπ οἱ πο Ἱποχκ, ἨΙ6 

ΡΙθάθοθΒΒΟΙΒ ἵπ ῬοΠῖσα] βοϊοποο, Ὑ]εύμαχ {]ιθοχθί]ο ΘΠ41ΙΣΘΙΦ, 
ος βἰαΐοβπιεη υπο παά ρα ἐ]ιαῖς 1άθδβ ἵπ Ῥτασίίος, Ώανο Ῥδεπ τεγ]ουγοᾶ 
απά οπΜἶοϊθεά. Τ]ο τεδα]ίβ οἱ ἰἐλαῦ οτ(]οῖβπι Ίαγο Ῥθυη ραχῦ]γ πεσα- 

ὤνο, ἴμαί 16, πανο Ῥτουεάἆ ἐ]ιαῦ ἴ]νατο 19 γεί υνοτ] Ἴοβῦ {οχ ἐ]ιο Ῥο]δίοα] 

Ῥ]ή]οβορ]ες----ρασί]γ Ῥοβίθϊνε, {οχ ιο τε]εούῖοπ οἱ αττοπθοα8 {]θοτίθι 

ΟΠ {ιο οχἰοηπί ο{ αββοοϊαθῖοη τοφπῖτεά Ὦγ απῖοη 1Π α, Εὐαΐ6, ΏΘΟΘΒΒΑΤΙΙΥ 

πιατ]κς οιῦ {ο ἆπο Ἠπιίβ οἱ ἐ]ιαῦ αββοοϊαίίοηπ. ἸΠΙ]δὐ νΙπάϊσαίης 
ἴμο {ατηϊ]γ απά Ῥτϊναῦο Ῥτοροτίγ αραϊπαῦ {πο {]θοτίες ο{ Ρ]αΐο, υη]]εύ 

βαρροχπσ ἹπεαιαΠίγ αραϊπβί ἴλο πεοτγ οἳ Ῥμαίθαςδ, «Ατϊβζοῦ]ο 18 

βχοησί]εηῖησ {1ο αβειπιρίῖοη οἱ {πο 15ἱ Ῥοο]ς, ὑ]ιαῦ ιο {απα]γ απά 

Ῥτοροτίγ ατθ ἴ]ιθ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ οοπάΙδοπβ οἳ ἐ]ιθ οἰαΐθ, απά ἰ]ιαῦ {Ίιετο ἆτθ 

ο απᾶ 6Υος ν]] Ῥο ἀἱΙετεποοβ απποηΏρ πιοῃ. ΑΜ] 1ο οοπβύταούίνο ρατό 

οἳ Ἠ16 ννοτ]ς Ἰας πο γεί Ῥευπ οπθετοά προηπ. Ίο {οο, Ἰ]κο 6οπιθ οἳ 
Ἠϊ8 Ῥτθάθοθββοτβ, πητιεύ εἰκείοὮ οι απ Ιά6αὶ βἰαΐθ, α {Υρο {ο ννυμῖο]ι 

οἴ]ιοίβ πιαΥ αΡΏρεοβο]ι, απά ὮΥ ἐ]ιαῖτ ἀθγιαίίοπ {ποπ νΥ]]οἩ οί]θτβ ΤΙΣΥ 

Ῥο ]αάσοά. ἘΤ]ήβ 19 ἆοπο ἵπ ο {μτερ {οονπρ Ῥουκβ. Ἐτί πη{ΟΓ- 
ἑππαίο]γ 16 οἴέ]αι γγαβ πουνο {α]]γ ἆοπε, ος Ἠαβ πού βασν]νεά {ο ος 

πηρε. Τ]ο νγοτῖς, α5 16 βίαπάβ, 5 Ῥτο]κεπ οϐ Ἱπ ο πι]άςί οἵ 118 
{λαοτγ οἱ οἀποαποπ; απά ΟΠ ΠΙΔΠΥ οἱ ένο πιοβδύ Ἱππροτύαπί ᾳπθβίῖοης, 

8Ο0ΠΠο6 βισσορίθἆ ἵπ 5 ΟΥΥΏ νοτάβ, ΒΟΠ1ο δαρρεσίοά παίιτα]]γ ὮΥ πο 

βιῇ]θοί, νγα ατο 16[ύ νη]οιί Ατὶκίοῦ]εΏ αΠΒΥΤΟΙΒ. 

Τε ορεπῖπσ οἰιαρίοτβ οἱ ἐ]]ς ἐ]τά Ῥου]ς 1986] απο ἀγοίεά {ο θιο 
βο]ιίῖοη οἱ 69Πηϱ Αἰππρ]ο απά ΓαπάσππεπίαΙ 4 αθείῖοης. 

15:. ἜΤ]ο αιθρίῖοπ, Ἠγ]ιαῦ 18 {ιο Βἰαίοξ τοοεῖνθβ 45 15 Ετεῦ 
΄ΆΠβυγος: ἃ ρἵνεη πάπηΡοσ οἱ οἴπεηβ. Τ]ϊ6 απΠβΥύ6Γ Ταἱ868 ἴ]ιο 41εβ- 

"ποπ, Πο 18 πο οἴσεη { αηβυνοτοᾶ ἵπ ΟΠ. 1. Ῥοπιθ πποτο Ῥορι]ας 
"ποβῖοπς οἩ ἐ]λο φαῬ]οοῦ ἵπ ΟΜ. Τ1. Ἰομᾶ Ἰήπα {ο ἔἶνο ᾳαθεβίοη, Τπ γν]ναῦ 
οοπβ]αύς {ιο Ιάοπαίγ οἳ α Βίπίο ΤἩϊ8 15 πιαάο ἰο ἀερεπά οἩ {6 

Ἰάεπδογ οἳ 115 οοπβἑαῖοπ (ΟΗ. ΠΠΠ.). 
2π4]γ. Α οοπβθαθίοπς ἀῑβοτ, ο τοςιἠτοπαοπύς οἱ ο οἱ κήποι 

νι] ἀμῑετ αἱεο. Το σουᾷ οἴῖσοι νυν] αἶγναγε Ῥο 8ο οα]]εά υνθῃ 

χοίοτοποθ {ο ἴ]ιο οοπβΙἑαθῖοη οἱ υνηῖο]ι Ία ἶς α ππθπιροτ. Τ ναί Ῥο 

Ἱπιρεσ[εοῦ, Ἰθ, Ἡ Ῥοτίοσί 45 α οἴίποῃ, υη]] Ὦο {αα]έγ α5 α ππαῃ. ΤΠ 
"Ατιεζοῖ]ε΄ς Ίαηριασο ο αθβίῖοη {α]κοβ {]ῖς εἶιαρο: 15 ἴμπο οχοο]Ίεποθ 
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οἱ ένο Παπ Ιάοηίίσα] υπ] ναί οἱ νο ροοᾷ οἰήπεπ{ ἜΤ]ο απβντετ 
πηηβέ Ὦο ποραίίνο οχοορί ἵπ {1ο 1άρα] βίαΐο, οπά ενεη Ίη ναί 1άρα] 
εἰωΐο βἰτῖοί {θοσγ. οοπρε]ϐ 18 {ο βαγ ναί 1 16 ου]γ Τη 166 τπαρϊβίταῦθς 
ἐἶναί ννο Επᾶ {1ο ἔννο α,βο]α{ο]γ οοϊποιάσηπί. Ἐτέ αξ Ἱπ αί ἰπΐο {]ιο 

οἴέίσοηβ ατο ἵη ἔατη οἵίσοπβ απἆ πιασ]βίταὔες, ἵῃ 1 α]]]κο ἐἶνο Έννο νν]] 
οοποῖάς, Ὀιὁ 16 νν]]] Ὦο α αππθβίῖοη οἱ παρ, 16 πν]] ο ομ1γ, ελαί 15, 
ννηθη ἵη Ῥονγας, ἐ]λαῦ ἔ]ιοτο υνΙ]] Ὦο βοορο {οχ ἔ]ιο {111 εχοτοῖβο οἳ Ῥοτ{εοί 

ν]τίαθ. Τ]αρο αἱθετπαθίοης οἱ ροτ[εοῦ απᾶ Ἱπιρετίεοῦ οκοε]]εποῬ ατθ {]ιθ 

ΏΘΟΘΘΘΑΙΥ «0Πβ6π6ΠοΘΘ οἱ {ο οοπά1δοης οἱ Ατϊβέοζ]ος 1ά6α] βίαΐο, 

ν]Ἠ]ο]ι 16 {οτπιθά οἳ α παπηρετ οἱ οἴμσεης θαπαῇγ σοοάἆ, ὪΠο πααβέ 

ἐ]ιοτο[οτο Ῥο Ἱπ Τπτη τα]ετ απἆ τα]οά. (ΟΠ. 1Υ’.). 

Οτά]γ. ΤΠ ϱπο] α αἰαΐθ ἐ]ο αιιαΠΠοαίΙοηβ οἱ {ιο οἴῆσοπα πητςί Ῥθ 

Ἠάσ]ι, απάἀ {ος {πο αἰθαϊππιοπό οἱ {μθβο Ίοηρ ἐταϊπίησ απά Ἠϊρ]ι εἆπσα- 

Ώοη ατθ ΙπάἹβροπβαβ]ο. ἘΈιῦ {]θβο τος το Ἰείδιατθ. Τ1ο οἶαθ έπεη {ο 
νν]]οἷι Ιθίδατο 19 ἀεπ]οά Ὦγ 159 οἰτομπηδίαποδς πηαβὺ Ὦο εχο]αάεά, Τ118 
ἵΦ ἐμο ρτοππά {ΟΥ Ἠ19 απΏθύνοσ {ο {1ο ᾳπθβίῖοη, -Ατθ ἐο ατβίσαπ8, (άναν- 

σοι, οσοι Τ]αγ οαηπού Ῥο 1π {πο 1άθα] βίαΐθ, βιο]ι α5 Ατϊκέοί]ο 

οοποθϊνεά 16. (ΟἨ. Ύ.). 

5ο [αχ ὮΥ πναγ οἳ Ῥτεαπιρ]θ,. Τ1ο σεπετα] {ἰοδί οἳ α ροοᾶᾷ σοτετη- 

τηθηΐ, υατ]εθῖες Ῥεϊηπσ σταη{θἆ, 18, Όπαῦ 16 15 Το ἴμο σοοὰ οἳ {με 
σονετηθά, ποῦ ἐλαῦ οἱ πο σογοετπῖης Ῥοάγ. (Οµ. Υ1.). Τα Ῥοάγ 

ΙηΑΥ Ὦδ ΟΠ6 ΠΙΣΠ ΟΥ ΠΊΟΤΘ {Παη 9Π86. ΙΓ πιοτθ ἔματ οΠ6, 15 τπαΥ Ῥο 

βπ]α]] πη]ποτΙϐγ οἱ ἐ]ιο ν]ο]θ ος α Ίατρο πια]οπ(γ. Τη οὔπετ νοτᾶς, 16 
ΠΙΑΥ Ὦοδ α ΠΙΟΠΗΙΟΙ---4η ἀΓΙΦΙΟΟΓΑΟΥ---ΟΣ ἃ Ῥομθεῖα, ποὮ ἆτο {πα 
ἀϊν]θῖοης οἱ σογοτηπιθηί{Β, Ῥαβεά οἩ {πο Ῥτϊποῖρ]θ οἱ έλα παπηΡεχ οἱ {1ο 

ρονετηίηρ Ῥοάγ, Ὑ 6η ο οπά αἰπιεᾶ αἱ Ὦγ πο σονετηπηεπί 15 ιο 

τιρΏέ οπθ6. Ῥπί πια] {ιο Ἰπήοτοξύ οἳ {1ο σονετηῖησ Ῥοάγ 1655 Ῥατα- 
πηουηῦ οοπβΙάθτα{ΙοἩ, απά βὔ]]] αἀ]ιετο {ο {6 84ΠΠθ Ῥτιποῖρ]ε οἱ ἀῑν]- 
8ἵΟΠ, απά ουχ ἨΦΠΗΘ8 «Ἠαησθ; απά {ο ποδνύ ΠΔΠΊΕ5 416 ΤΥΤΑΠΗΥ---- 

οἩρατο]ιγ---ἀθπιοσταογ. Ἔ]θβο ἐμτερ ατο οα]]εά ἀενιαίίοπ8 {Τοπη ἴ]ιθ 

τ]ρΏῦ {ΟΥΠη. Το πἹεπΏοτβ οἱ {πο ἴπνο 86165 ἆτθ Ἰοοκεά οἩ α8 
{λοοτείϊ]σα]]γ οη α Ἰεγε], Ῥαέ ρτασθϊοα]]γ ἵπ Ῥού]ι έΊετο 15 α ἀῄετεπορ 
ἵπ Ατικθοί]ες ν]θυν, ο ἀἱΠετεπορ 6Υ6Π πποτο βἰτοησ]γ πιατ]κθά 1π ἴ]θ 

Ἰαδῦ (Ίαη ἵπ {ο Πτεῦ. (Οἱ. ΥΠ1.). ΟΠρατοἩγ απᾶ ἀ6Πποσταςγ αἴθ 
οχηπι]ηθά αὖ βοπιουγμαῦ στεαίετ Ἱεπσίμ. Τ]ιο ολατασετῖαθῖο οἱ ἐ]ιο τοῦ 
ἱ {οαπά ἵπ υνθα]έ]ι---λαῦ οἱ ο βεοοπά ἵπ Ῥουοτίγ. «Αοοϊἀσπία]]γ 
νθἙ]έ]ι τοβὶἆθΒ 1π ἴ]ιο {ουν---ρουετίγ ἵη {ο πια”. (Ο. ΥΤΠΙ.). 

ΑΙ ϱογθτππιθη{β 310 Ὀαφδεᾷ οη 8ΟΠΙΘ οἰαίπι οἱ τὶσύ. ἜΤ]μο ἔταο 

ρτουπά οἳ ἀῑβοιβεῖοῦ, Ὢηθι οχαπηϊπῖησ {πο β6Υοτα] οἰαίπας, 18 {Π]ς: 
ἅοα ὙΨ1ο οἰαίπι πιοτθ, ἆο γοι οοππ]ρπ{θ ΠἹοτθΘ, ποῦ 48 τίοΏ ἩΠΘΗ, ηΟΣ - 
38 ατθ]ίς, Ῥα{ α5 οἴσεηβ{ ΤΕ κο, τοι οἶαῖπα 15 ]αδί; ΙΓ ποῦ, γοις 
οἰαῖπι 16 απ]αςί, (Οµ. ΤΧ.), 

ο. ὁ 
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Ὢ]ιοτο βἶια]] {ιο βοτοτοῖση Ῥουπει τοβιάοξ Ἀ]α]] 16 ὃο ἵπ ἴλο 
ΠΙΑΠΥ ος ἴλο {ου Τ]]8 15 ἀϊβοιβθεά νηθ]ι α Ἰεαπῖπσ {ο {πο ΠΙΘΗΥ. 
(οι. Χ. ΧΙ.) 

Τ]6 είαΐε 1 Ῥαθεά οἩ ]α5ΐϊσθ, απά ]βίῖοο 18 δατιαΠ{γ. Τῆο απθδ- 

ἴοι ἶ5: ἘαιπαΠίγ ἵη να ἍΑ βετῖε5 οἱ ἀῑΠιοι]66Β ατο δἰατίεά, απάἀ 

ἴλο πιοβί ἀεβπϊίο τερια]ό 19 015: παί Ἱοσϊ]αίῖοτ Ιπγο]νοἙ ἴ]ο Ιάθα ἐ]αί 

ἴ]οβο ]οσίε]αίοά {ο ατο εηια] ἵη τασο απά Ιη Ῥουγείβ. 1 πο {αῖχ 

Ἠπωϊές οἳ ἐμῖ οηπα]Πόγ ατο ογθτείερρεᾶ, {ἴ]ποβο Ὑγ]ο ονεταύθρ 16 ατθ 

Ῥταοβιοα]]γ ΠαὈ]ο {ο οβίταοῖπα, {λθοτεβίσα]]γ {16Υ ατο {πο παζατα] 
6ονοτποτς οἳ ἐ]ιοῖχ βἰαΐο. (ΟΜ. ΧΙΠ. ΧΙΠΙ.). 

ο Το τεπιαϊηἆεχ ο{ {πο Ῥοο]ς Ι οἩ Μοπατομγ, ἴ]θ νατίοις {οτπς οἳ 

ἴλπα σονετηπηοπύ οἳ οηπθ; απᾶ 16 ππαϊη]γ ἀθροτῖρίϊνο, Ῥασί]γ ερεου]α- 

ὤνο. (Οοπιρατο τ Οοτπεννα]] Τουνῖς, Οη Μείλοᾶο οί Οὐεογοαίίοη απά 

}εεαφοπίπφ οπι }ο]ὐΐον, Ἡ οἱ. Τ. οἳ. ττ.). Ἐϊνο {οτπηβ το σἵνεη: ἴ]ο 
5ρατίαη---ρατρατϊο----Εϱβγπιπεῦθ, ος εἰθοίῖνο---Ππετοῖο----αΏβο]αίς, οἴθ]εχ 
ΊγταηππΥ ος Ἰάεα] ΠΙοΠΩΤΟΝΥ. (Ομαρδ. ΧΙΕΗΥ. ΧγΥ]Ι.). Ἠετεάϊίατγ 

ΙΠΟΠΑΙΟΊἨΥ 18 ποῦ {ανοιτεά; πος, βρθα]ῖησ σ6εΠΟΤΩΙΙΥ, ΠἹΟΠΑΤΟΝΥ: Ὀταό 
ἴ]ο Ἱαάσπιεηί οἩ 16 πιαδί ἀεροπά οπ {πο βἰαΐο ἵπ υγ]]ο] Ὕνο Άπά 16 
εχ]είῖησ. (Οµ. ΧΥΤΙ.). Ἠο αἀορίς αθ Ἠ οἵύη Ἰά6α] δίαΐο ενιἀεπί]γ 

ποῦ ΠΠΟΠΑΤΟἨΥ, Ὀταὸ ἐ]λο βοοοπἆ {ΟΣΠΙ, ΔΓΙΒΙΟΟΤΑΟΥ 1π 1699 1άεα] 8εη99, 
ἴμο σογετηπηοπέ οἳ α οθτίαϊη ΏΊΠΊΡΟΣ, ΥνΏΙοἩ ὨΠΙΟΘΣ ππάθε ἐ]θ ο0η- 
ἀ161οπβ οἱ ἨαπιαἨ παύατο οὓτπ Πατά]γ Ὦο Υ6τΥ Ίαχρε, οἱ οἴδίπεηβ υνε]] 

απα]βεά Ὦγ πποτα] ἀῑδοῖρ]πο απἀά Ιπίε]]εσίια] ἰταιηῖησ {ος Α΄ Ὑνῖβθ 
οχετοῖβο οἱ ύμο Γαποίῖοπς {Πεγ απο σα]]εά οπἩ {ο ἀἴβδομαχσο. 

Τπο ορεπῖπρ οἱ {πο Ῥοο]ς αἱ οποθ οαττῖθθ 18 Ῥαο]ς {ο {116 οπἆ οἱ ἐ]ιο 
Πταί Ῥου]ς : ὡστ ἐπεὶ περὶ μὲν τούτων (τῆς οἰκονομίας) διώρισται, περὶ 

δὲ τών λοιπῶν ἐν ἄλλοις λεκτέον, ἀφέντες ὡς τέλος ἔχοντας τοὺς νῦν 

λόγους, ἄλλην ἀρχὴν ποιησάµενοι λέγωμεν, καὶ πρῶτον ἐπισκεψωμεθα 

περὶ τῶν ἀποφηναμένων περὶ τῆς πολιτείας τῆς ἀρίστης. (Ῥοο]ς Π1.). 

«οπιρατο αἱεο 1. πῃ. 1. 



| Γ118. 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 1. 

Τμοθϊήκου ΓΕ ἸΩ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ 

ο ποία τις, σχεδὸν πρώτη σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν, τί 
“ποτ ἐστὶν ἡ πόλις: νῦν γὰρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φά- 

σκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πράξω, οἱ ὃ οὐ τὴν 

πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν } τὸν τύραννον. τοῦ δὲ πολι- 
” [ο [ω - ᾽ 

τικοῦ καὶ τοῦ νοµοθέτου πάσαν ὁρῶμεν τὴν πραγµατείαν 
Ὁ 8 / ε δὲ / ο) 4 3 ’ 

οὖσαν περὶ πόλιν ἡ ὁε πολιτεία τῶν την πόλιν οἰκούντων 
- ’ 

2 ἐστὶ τάξις τι. ᾿Ἠιπεὶ ὃ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων, καθάπερ 
- 4 5 - 

ἄλλο τι τῶν ὅλων μὲν συνεστώτων ὃ ἐκ πολλῶν µορίων, 
οφ α  δκῶ. « / / ε Δ [ιά ὃηλον ὅτι πρὀτερον ὁ πολίτης ζητητέος" ἤ γαρ πὀλις πο- 

- - ο , 4 ο ι 

1276 λιτῶν τι πλῆθός ἐστιν, ὥστε τίνα χρη καλεῖν πολίτην καὶ 
ρε / ον , ο ω ε / 5 

τίς ὁ πολίτης ἐστι, σκεπτέον. καὶ Ύαρ ὁ πολίτης ἀμφισ- 
- / 4 . . Δ - ’ 

βητεῖται πολλάκις" οὐ γὰρ τον αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες 
2. , εἳ 9 / / οἱ 
εἶναι πολίτην' ἔστι γαρ τις Ὁς ἐν δηµοκρατίᾳ πολίτης ὧν 
9 9 , , μό) Ὁ / « . Φ 

8 έν ὀλιγαρχιᾳ πολλακις οὐκ ἐστι πολίτης. τοὺς µεν οὖν 
5 , ’ - , ο] : 

ἄλλως πως τυγχανοντας ταύτης τῆς προσηγορίας, οἷον 
4 3 / 9 ’ « δὲ ’ 3 - | 

τους ποιητους πολίτας, ἀφετέον. ὁ ὁε πολίτης οὐ τῷ ' 
Α λ , ὰ ι 

οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν' καὶ γὰρ µέτοικοι καὶ δοῦλοι κοι- 

4 νωνοῦσι τῆς οἰκήσεως. οὐὖδ οἱ τῶν δικαίων µετέχοντες 
ο ο 4 δι ε μμ Ν ὸ ’ -- . 

οὕτως ὥστε καὶ ὀίκην ὑπέχειν καὶ ικάζεσθαι (τοῦτο γαρ 

1. 1 περὶ πολιτείας] σεπ] νο αἵπ- καὶ γάρ, κ.τ.λ.] «Ἔον {ιο Ἰάρα οἳ 
6υ]αχ, ἃ5 ορροβεά {ο οἰκονομίας. Ἀθο | πε οἴξῖζεη, Ἰ]κο ἐ]αί οἱ ἴῑι εἰαΐε, 15 Ὦγ 

ποῦθ οἨ 1. ΧΙΠΙ. 15. ηΟ ΤΙΘΗΠΒ οἶεα. 
νῦν γάρ, κ.τ.λ.] Τπαῦ ιο 1ά6α, 18 3 ταύτης τῆς προσηγορίας] “ΤΙ8 

ποῦ οἶρατ, 16 ενιἀεπί ἔγοπι πο {αοῦ, | Ώηατηο οἱ οὔῖσεη. 

ἰλαῦ αὖ Ῥτοβεπύ πηθη ἆτθ αὖ Ίβο, ὅο. τῷ οἰκεῶν που] “Ὦ} πο αἴπαρ]θ Ε9οῦ 
ἡ δὲ πολιτεία] Τηο οοπβθαθίοη ἵ | οἱ τοβιάεποῬ ἵπ α ϱἵνεη Ῥ]αοθ.᾽ 

αη απταηρεπηεηῦ οἱ α βἰαΐθ; α βἰαῖο ἵ5 4 οὕτως] ΄οπ]γ ϱο {ασ.᾽ 
α Ὑγ]ιο]θ τηαἆθ αρ οἱ ρατίς, ἴμοβο Ῥατῦς ὥστε καὶ δίκην, κ.τ.λ.] ΄35 ἴο Ῥο 
ΆΓθ οἴ[ίσεπβ. Πο ἴπεη 15 πε οἴδίζσοι | Ῥατίςς ἵη βι1ΐ5, ἀείεπάσπίς απᾶ ρ]αῖη- 

Ἠονν αλα] Ἡο Ὦο ἀεβποά { αβς,Ἰ : 

3 ΟΌοπρ. Ι. 1, 3. τοῦτο γὰρ ὑπάρχει, κ.τ.λ.] {ος είς 
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΄ .] - 3 Δ πο ... 

ὑπάρχει καὶ τοῖ ἀπὸ συμβόλων κοινωνοῦσιν) καὶ γὰρ ο ομιδα 
6 . 

- ’ « ’ . ΑΝ. Ὁ) 544 ’ 

ταῦτα τούτοις ὑπάρχει πολλαχοῦ µεν οὖν οὐδὲ τούτων 
’ ε [ή ’ 5 4 , 9 / 

τελέως οἱ µετοικοι µετέχουσιν, ἀλλα νέµειν ἀναγκη προσ- 
’ .] 9 ο) ’ - 

τάτηήν' ὁιὸ ἀτελῶς πως µετέχουσι τῆς τοιαύτης κοινωνίας" 6 
. .] θ ’ 4 τὸ η) ’ δι 1λ. / 9 

ἄλλα καθάπερ καὶ παῖδας τους µήπω ὁι ἠλικίαν ἐγγεγραμ- 
3 ια) . 4 

µένους καὶ τοὺς γέροντας τοὺς ἀφειμένους, φατέον εἶναι 
ι - 4 

µέν πως πολίταάς, οὐχ ἁπλῶς δὲ λίαν ἀλλὰ προστιθέντας 
4 - .] 4 .. 

τοὺς μὲν ἀτελεῖς τοὺς δὲ παρηκµακότας ἤ τι τοιοῦτον ἔτε- 
τ - Δ 8 ντο 

Ρον" οὐδὲν γαρ διαφέρει" οᾗλον γαρ το λεγόμενον: ζητοῦ- 
4 η] - / 4 κ 5” - 

μεν Ύαρ τον ἁπλῶς πολίτην καὶ μηδὲν εχοντα τοιοῦτον 
” , ὸ , 9 « λ 4 - ο σμοώ π 
ἔγκλημα διορθώσεως εὀμενον, επεί καὶ περὶ τῶν ἀτίμων καὶ 

ΠΙολί- 6 
’ ” . - 4 - Ι] ’ 

φυγάδων ἔστι τὰ τοιαῦτα καὶ διαπορεῖν καὶ λύειν. 

της ὃ) ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἡ τῷ 
” 

ἁ 

γου]ά αΡΡΙΥ {ο {Ποβο γιο αγο αββοοϊαζ- 
εἆ Ὦγ οοπηπηετοῖα] ἐτεαίῖθρ. «Τη Ίανν- 
βυ]05 Ῥείννθεη οἰίποης οἱ ἀϊβετοπέ ε{αίθς 
{μοτο οχἰδίθᾶ, ὮΥ ν]τύαε οἱ α ρατΏοι]ατ 
Ἀρτθεπιεηῖ, 4η αΏρεα] {ποτ οπθ βίαίο 
ἵο ιο οὐμετ,. Ἴμθβο αρρθαΙβ πνθγθ 
ἴλμο δίκαι ἀπὸ συμβόλων», οογεπαπΏΒ ΟΥ 

ἰτοαθῖθς {οτ τηπθαα] Ῥτοίθοίίοη, 38 ο)- 
Ῥοβεἆ {ο με βγβύεπι οΓβἵπηρ]ο τοργῖβα]β. 
ἨῬδοΚκ], Ρι01. Ἔοον. οἱ Αα, 1. 69. 

καὶ γὰρταῦτατούτοις ὑπάρχει] ΒοἩπεϊ- 
'.ἆσ6τ, νησι Ὑεί, Τηΐ0. απά οί]λοτε, Ίεμνα 

8 ού: Βίας τεῦαῖης 16, Ῥαί ραῦς Τό 

-.ἳπ Ῥτασ]κοίς ας φπβρίοίοας. δὲ Ἡ Παίτο 

πεύαῖης 16, Ῥαό Ἠϊβ ὑταηβ]αίίοη. ΒοαΓοεΙΥγ 
πηθείς πο ἀηΠου]γ. Ι Οπ]ς 16 τηδΥ 
ο ἀε[επάεά. Τπ {αοἱ, {ποαρ]Ἡ {Πο ραβ- 
΄Βασο 15 οὀπῇαβεά, Τ ατα Ιπο]]ηοά {ο ]οο]ς 

οἩἳ 16 5 ἸατάΙγ οἶεαγ πηζλοταό ἴ1ιθβε 

ψνοτάβ. 1 αποιπ]ά Ιπο]αᾶε ἵπ α ῬαγθΘη- 

ἡ]εαῖς ιο νγοτάς τοῦτο γάρ κοι- 
νωνοῦσω. ἜΤη9 τούτοις 1 Α]οι]ά τείετ 
Το µετοίκοιξ, ιο ταῦτα ἴο τῶν δικαίων 
µετέχοντες, κ.τ.λ. 'Μετο τοβιάρηορ 

ἆοεβ ποῦ τηαΚκο α οἴδίσοη» 1 19 ἀῑά, 

βανος απά πεθίοβ νγοι]ά Ὦο οἱΖ6ΠΒ. 
αν ος αραῖτπ, ἆοθβ α ορτύαῖπ οοπηπηιΏΙϐγ 
το οἳ τὶρηίς, ναί, νὶπ. οἳ αρροατίηρ ἴπ 

ἴπε οουγύς οἱ Ἰπείοο. Αραΐη ἴἶα πιθ- 

οσα γνοα]ά Ῥο οἵδίσεπα 1 16 ἀῑά. Τποαρ] 
16 18 τας {ἴ1εγ ἆο ποῦ αΥΓΑΥΒ ῬΟβΒΘΒΒ 
ἐν τ]σ]νό ἵπ 169 {α]] Ιπθεστίόγ, αγ ο. 
οπ]γ αρροαχ ὮΥ τεργεβεη{α{ίοη.) 

νέµειν προστάτην] Όοπιρ. 1βοοτα- 

6, Ον. υπ. Ῥ. 17ο: τοὺς µετοί- 
κους τοιούτους νοµίζομεν, οἵους περ ἂν 

τοὺς προστάτας νέµωση, ο Ῥτονϊάθ 
{πεπηβε]νες νη(Ἡ α ῬΡαίτοη.᾽ 

6 ἐγγεγραμμένους] ΄εητο]]εά ἵπ 6πθ 

Ἠεί οἱ οἵ176ηΡ,᾽ εἰς τὸ ληξιαρχικὸν γραμ- 

µατεῖον, ἴἶιο Ῥου]ς η νο 1ο ΤηΕΠΙ- 

Ῥετν οἳ ιο ἀἆθπιαβ ππετο επτο]]θᾶ, 

(τοίᾳο, 1ν. 178, ποίθ. 

τοὺς ἀφειμένους] Ῥραβί {Πο αρο οξόο. 
οὐχ ἁπλῶς δέ, κ.τ.λ.] ΄Ῥαΐῦ γεῖ πού 

απ1ζο νηζποιυῦ ο απαβοαίοη ; νο τηιδύ 

αάά {ο ιο βἰαύεππεηί ἵη ἴμθ 9Πθ 0869 

ἔλαῦ {πε ατο πού {1 οἴάπεης, ἵπ Πο 

οἴμεν (]αῦ 1ιεγ ατο ρᾶςδί {πο αρ.) 
ἔγκλημα] “ορεη 6ο πο ορ]θοίίοπ οΕ 

ἐλ]ς Ἰάῑπιά τες Ιτίης οοτγεσῦΙοη.) 
ἀτίμων καὶ φυγάδων] ΤἨη6βο ἔνγο αἲθ 

κατὰ πρόσθεσι πολῖται, ποῦ ἁπλῶς. 

6 πολίτης δέ, κ.τ.λ.] “8 οἴδίποη ἵπ 
ἴπο Αἰτῖοῦ 86Πβο 15 ἀεβηεά ὮΥ ηο οηθ 

οὔμετ (Ἠϊτπρ 5ο ΡτοΡρετ!γ α8 ὮΥ Πῖβ αλατῖπς 
ἵη {πο αἀπαϊπ]αίταδίοη οἱ ]πβσο απά ἵη 

{πο ρογεγηπηεηΘ.᾽ 
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µετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχης. 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ἕΓ, [118. 

- ΄ ” 4 ’ 5 

των ὃ αρχων αι μεν εισι διη- 

/ λ , Φ.Α δν η " 4 λ λ 9, 
ρημεναι κατα χρονο, ωστ εγνιας μεν ὅλως δὶς τον αυτον 

Ὁ] Ὁ, 3 Ἆ ὸ / ε ’ / « ὃ 
ουκ ἔξεστιν αρχειν, 4 ια πινων ωρισμενων χρονών" ο τ 

ω ε ] . 5 ’ ᾽ 

7 ἀόριστος, οἷον ὁ δικαστὴς καὶ ἐκκλησιαστής. τάχα μὲν 
κο , ας 2/ 9 λ , ολ. 

ουν αν φαίη τις ου αρχογτας ειναι τους πτοιουτους, ουὐοε 

Δ ων) 3 ω) -- " ’ 

µετέχειν διὰ ταῦτ᾽ ἀρχῆς: καίτοι γελοῖον τοὺς κυριωτάτους 
ἀποστερεῖ ν ἀρχῆς. ἀλλὰ διαφερέτω μηδέν" περὶ ὀνόματος 

Δ Δ - 

γὰρ ὁ λόγος" ἀνώνυμον γὰρ τὸ κοινὸν ἐπὶ δικαστοῦ καὶ 
- - ο) 3” - 

ἐκκλησιαστοῦ, τί δεῖ ταῦτ᾽ ἄμφω καλεῖν. 
- ’ ας 3 ΄ 

ὃ σµου χαριν αοριστος αρχή. 

Από κονσας. 

ἔστω δὴ διορι- 
’ 4 ’ 4 ο 

τίθεµεν δὴ πολίτας τοὺς οὕτω 
ε 4 Ὁ ’ 3 “ἲ 9 ’ ’ ᾿ . 

ὁ µεν οὖν µαλιστ ἂν ἐφαρμόσας πολίτης ἐπι 

πάντας τοὺς αν πολίτας σχεδὸν, τοιοῦτός ἐστιν. 

οεῖ δὲ μὴ λανθάνειν ὅτι τῶν πραγμάτων ἐν Ὁἷς τὰ ὑποκεί- 

ενα διαφέρει τῷ αθιο καὶ τὸ μὲν αὐτῶν ἐστὶ οροτος τὸ 

δε δεύτερον τὸ ὃ ἐ μα } τὸ παράπαν οὐδέν ἐστιν, ᾗ 

ο τοιαῦτα, τὸ κοινόν, γλίσχρως. τὰς δὲ πολιτείας ὁρωμφ' 

εἴδει διαφερούσας ἀλλήλων, καὶ τὰς μὲν ὑστέρας τὰς δὲ 

1270 Ἡ προτέρας οὔσας" Τὰς γὰρ ἡμαρτημένας καὶ παρεκβεβηκυίας 
5 - ’ Ὡ) - 5 ’ λ ᾽ 

αναγκαιον ὑστέρας εἶναι των αναμαρτήτων᾽ τας δε παρεκ- 

ὁ δ᾽ ἀθριστος] Τηε «ἶαπσε {ο ἴπθ 
τηββοιΗπο 16 αρταρί, Ῥαῦ οααβοά ὮΥ 

νγλαῦ {ο]]ουνβ. ΤΗΙβ τηα]ες 19 οἶθατ ελα 
Ὦ} ἀρχῆς, Ὦθ πἹθαΏΒ Ἰεσ]β]αίίνο Ῥογγαυ, 

ἴμθ Ῥούγεχ οΓ {Πο ἐκκλησιαστής. 

7. ἀνώνυμον γάρ] ΄{οτ νο Ἠανο πο 

ΏΦΊΩΘ 6ο 6ΧΡΤ6Β8Θ μαί νυη]ο]ι {ιο Όντο, 

{πιο ππεπιρεν οἱ {πο Ἰ]αά]οϊα] απἀ ἴ]ο 

ΊηΕΠΙΡεΥ οἱ πο Ἱερϊε]αίίνο Ῥοάγ, Ίαγο 
1η ΟΟΠΊΠΟΠ, 1Τιοῦ 16 Ῥο {πεῃ, {οτ ἆϊς- 

ποῦιοη βακα, οα]]οά έαπ Ἱπάθβηϊίθ 

τηβρ]βίταογ.”. ο οοπβῖἆετ {ἴπεη αβ 
οἵΙσ6ηΒ, ἴἨοβο Ὕνπο ἵπ 5 Β6Π86 4Τθ 

ΤΠΘΙΩΡΟΓΑ ΟΕ {λθ αββοοΙα{Ίοη.,᾽ μετέχοντας, 

βο, τῆς κοινωνίας. 

8 ὁ μὲν οὔν, κ.τ.λ.] ΄Ἔπο 5οηβο οἱ 
ιο ποτά οἴάσεη ἴλμαι, υνηῖο] ννου]ά 

Ῥεδύ δι16 αἲ] ελαῦ ατο οα]]θᾷ οἱάσεης, 

ΤΩ8Υ Ὦθ βαϊᾶ {ο Ῥο 018.) 

τῶν πραγμάτων, κ.τ.λ.] π ἴἶο 

0386 οἱ ρεπογα] η8ΠΙΘΒ γγλήοἩ βέαπιά {οτ 

Ἱπάϊν]άπα]ς ἀϊῑβετιης Ἱπ ἸΚπά; ος, 

π/ηεγεγογ {πο Ππῖπσα ἐ]ιαῦ οοττεβροπά 

{ο ἴλε ηαπιο ἀῑπεν ἵπ Κἰπά,᾽ («κ ᾷϊθ᾽ 

εἰπζε]η ζαπι ἀταπᾶο Πεσεπάει Τηεῖ]αε 

ἆον Ατί πας] νεγεομ]εάεη εἶπα,” Ρ{4ΗΣ;) 

ἑαπά 9ΠΘ Β6Π8Θ6 16 Πο ΡΓΙΠΑΥΥ, ἴπο ; 
οἴμεν βεοοπάασγ, ἃο.: αἴϊμει {Ἠετο 18 

ἈΏβο]α{θ]Υ πο ΟΟΠΙΙΙΟΠ. εἰεπιεηί, ος 

οπθ Ὑγ]ο]ι 18 νετ ἀϊβου]6 {ο ἴταςς.᾽ 
γλισχρῶς, «βοαπϐ]γ. Τὸ 18 ιο ο.ςε ο 

4Πα]οσοαβ Ὑγοτάβ, ος εαπγοσα]β. ὁμώ- 

νυµα, (αἴεφ. τ. Ἱ. Ῥ. τ. 1. 

ϱ. πολιτεία] ἵβ ιο σεπετῖο Ίεττη, 
Όλο νατῖοιβ βρεοῖθς ἀῑ[ετ γετΥ νάε]γ. 

ὑστέρας] απηρίσιαοὮβ, απᾶ 15 οτάετ οἳ 

πο 16 πιθαπύ Ὦ} ἴμα πγοτᾶ, πει ἴ]α 

βἰαὐεπιεηύ 18 ποῦ οοττοοῦ. 

ἀναγκαῖον ἕτερον] 1 ιο πν]ο]ε ἁἷ- 
Τατ, 6 οαηποῦ Ῥιαῦ Ῥο {]λαί ο ρατίο 

ἀῑβετ ; ἴ]ο πολίτης ἵ5 Ῥαί ρατῦ οἳ ἴμο 

πολιτεία. 
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’ ο / ο/ ελ ’ 6/ ἃ βεβηκυίας πῶς λέγομεν, ὕστερον ἔσται φανερὀν. ὠὡστε καὶ 
4 ’ σ 3 ο ω] 4 9 ϱ ’ 

τον πολίτην ετερον ἀναγκαῖον εἶναι τον καθ ἑκάστην πολι- 
/ [ή « 3 9 4 , / Φν. Ἡ 

τείαν. διόπερ ὁ λεχθεὶς ἐν µεν δηµοκρατίᾳ µαλιστ᾽ ἐστι 
’ . . .. 3 . [ή ’ 9 3 9 ” 

πολίτης, ἐν δε ταῖς ἄλλαις ἐνδέχεται μεν, οὐ µην αναγκαῖϊῖον" 
9 ϱ Δ . 5 [ο 3 3 ΄ ’ , 3 α] 

΄ενιαις Ύαρ οὐκ ἐστι ὀῆμος, οὐδ ἐκκλησίαν νοµίζουσιν άλλα 
, 4 4 / , 4 [ Ὁ 9 

συγκλήτους, καὶ τὰς δίκας δικάζουσι κατα µερος, οἷον ἐν 
Δ ὸ / 4 α / / - 9 ’ 

ακεὀαίµονι τὰς τῶν συμβολαίων δικά(αι τῶν εφόορων 
9). 3 Ν ’ 

ἄλλος ἄλλας, οἱ δὲ γέροντες τὰς φονικάς, ἑτέρα ὃ ἴσως 

ἀρχή τις ἑτέρας. 
/ ’ 3 φ , ’ 4 3 ’ 

ὀόνα: πάσας γαρ ἀρχαι τινες κρίνουσι τας δίκας. 

Ν ο Ην Ν / 8 4 

τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ Γκαρχη- 

ἀλλ᾽ 
5/ Δ ὸ / ε - ’ ὰ / 9 λ - 
ἔχει γὰρ ὁιορθωσιν ὁ τοῦ πολίτου ἱορισµος. ἐν Ύαρ ταῖς 

4. ’ 3 « .”./ ο 3 3 [ή 

ἄλλαις πολιτείαις οὐχ ὁ ἀθριστος ἄρχων ἐκκλησιαστής 
9 . ’ 3 κ α 8 4 3 4 ϱ ’ ΄ 

ἐστι καὶ δικαστής, ἀλλ ὁ κατὰ τὴν ἀρχην ωρισμένος: του- 
λ ο) α Ἀ ο . ’ 4 ’ η 

των γαρ Ἰ πᾶσιν ἡ τισιν ἀποδέδοται τὸ [βουλεύεσθαι καὶ 
’ Ἀ - 

δικάζειν η περὶ πάντων ἢ περὶ τινῶν. τίς μὲν οὖν ἐστὶν ὁ 
, Ὁ [ / Φ λ . , αν 4 - 

πολίτης, ἐκ τούτων Φανερὸν' ᾧ γαρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς 
- ο] 5/ / ω 

βΒουλευτικῆς 1 κριτικής, πολίτήν ἤδη λεγομεν εἶναι ταύτης 
” ’ ’ 8 .] - ’ Α ε . " .ἳ 

τῆς πόλεως, πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλήθος ἱκανὸν προς 
. κ - - - ’ 4 ἃ 4 

αὐτάρκειαν ζωης, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν. ὁρίζονται δὲ πρὸς τὴν 

8 δή Ῥε]]ογ, 

10 Διόπερ, κ.τ.λ.] “Ἰοο]ίπρ αἲ ελ] 
ἀἰβώποίίοη, Ὑγθ πηαβξ ΤΘΠΙΘΠΙΡΟΣ ἔ]αῦ 

"Όλο αΌουο ἀαβπ]ίοη οἱ έπο οιίσετ νυν] 
ΔΡΡΙΥ νηζἩ τηοβύ Ῥτοργϊεῦγ 1Π ο ἆθπ]ο- 

΄οταογ.. ΒίαἨΣ Ῥαῦ ο Β1]] 6ἴορ αἲ πο- 
᾿λίτης, 1 ρτοίοτ α]έοτῖτρ ἔλιαί οξέος ἀναγ- 
᾿καῖον. 

δῆμος] “ ἀεπιοσταδῖοα] οἸοπιοηῦ.” 

συγκλήτους] ΄αββεπηῃ]θς βατηπιοπθά 
38 οοσαβῖοη τοιυ]τγθά.᾽ Αά Αλοπς ἔου 

'ου]ά Ῥε εχἰγαοτάἴηΒτγ, 8 οΡΡοβεά {ο 
ἴλο τερα]αχ αββεπιρῃθι. Τη ἴε ο.βο 
Βαρροβεά Ὦγ Αταθοῦ]θ {1ε6γ ατθ {ο 
ΟΠΙΥ 9Π6ΑΒ. 

κατὰ µέρος] “«νετεοπεϊάεπο Ῥε]ιότ- 
4εη.” δίαἩτ. “Τηο αἀπήπϊκίγαβοη οἱ 
Παβᾶοο ἵ5 οοπάποίεά Ὦγ ἀῑβετεηί ραγῦς 
πο αἰαΐο.) 

Ὅ πι Καρχηδόνα] ΤΙ. π. 7. εο ποίθ. 

Τηε ρεπεταὶ οῬ]θοῦ 1 {ο β4πΠο, αὖ 

Βρατία απά αἲ Οατίμαρε; [πο αἁπηῖ- 
πϊβίγαθίοη οἳ ]αβίῖοε 18 οπἰταβθεά {ο πο 

{ονγ, ἴλε τηαρ]βίταῦθΒ ; ποῦ ο ἴ]ιθ Ῥθο- 

Ρί6, αββθεπηρ]εά 1π Ίατρθ ΠΊΠΙΡΕΤΑΒ, 35 αἱ 

Α{ΠθΘΏΒ, Το ἀρχαί τιυεςξὑπὸ τῶν 

ἀρχείων. 

ἀλλ᾽ ἔχει Ύάρ, κ.τ.λ.] ΄Ἠοπενοτ 
{πο ἀεβηϊδίοπ οἳ 6ο οι ίσοι οἀπιϊθς οί 
οογτθοῦΙοἩ.᾽ 

ταῖς ἆλλαις] 38 ορροβεᾶ {ο ἐν δηµο- 

κρατίᾳ. 

12 ᾧ γὰρ ἐξουσία] ΄Ἠε ν]ο 16 α- 

πηβαΙρ]θ,᾽ {ο Ὑνλοπα ὅ]θ τὶσΏῦ οἳ 8008ΒΒ 
{ο οὔῇοε 18 ποῦ ο]οβεᾶ. 

ταύτης τῆς πόλεως] “οἳ ἴλο ϱἰαῦθ ἵπ 
υπ]ο] νο ας 08 τίρ]ιῦ.” 

ΤΙ. 1 ὁρίζονται δή] δέ εἰουι]ά ο 

τουᾶ, ΄Νουγ {ο ρτασθίοα] Ῥάχροβθβ ἴμα 
οἴδίσει 19 ἀεβηεά {ο Ῥο.. Τηϊ8 ἶ8 6αρ- 

Τ]ηο ΟΠ61σεπ 
ἀεβποά 

1Ο 

2 
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Τη Ο191σ6π ... χρῆσιν πολίτην τὸν ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν καὶ μὴ θατέρου 
6ΠΠΘΑ. 

/ . ΄. Δ .Ἀ / « δὰ Ώ ο 94 λό 

µόνον, οἷον πατρος ἤ μητρός: οἱ ὃε καὶ τοῦτ᾽ ἐπὶ πλέον 
υν ο ’ υ] - Ά ϱ/ 

ζητοῦσιν, οἷον ἐπὶ πάππους δύο ἢ τρεῖς ἢ πλείου. οὕτω 
- - 4 

δὴ ὁριζομένων πολιτικῶς καὶ ταχέως, ἀποροῦσί τινες τὸν 
” ο) 9) ” / / 2 τρίτον ἐκεῖνον ἢ τέταρτον, πῶς ἔσται πολίτης. Γοργίας 

4 - ε Δ - Δ 4 / 9 - 3 9) 9 / 

μὲν οὖν ὁ Λεοντῖνος, τὰ µεν ἴσως ππορᾶν τὰ ο) εἰρωνευόμε- 

νος, ἔφη, καθάπρ λαών, εἶναι τοὺς ὑπὸ τῶν ὁλμοποιῶν 

πεποιήηµένους, οὕτω καὶ αρισσαίους τοὺς ὑπὸ τῶν ἁμασύβη 

3 γῶν πεποιηµένους' εἶναι γάρ τινας λαρισσοποιού. ἔστι 
- 3 - 3 . /. λ 

ὃ) ἁπλοῦν' εἰἶ γαρ μµετεῖχον κατα τὸν ῥηθέντα διορισμὸν 
. , οἱ οι . . Ξ ὃ λ 9 

τῆς πολιτείας, ἤσαν" πολῖται' καὶ γαρ οὐ ὀυνατον κο) 
/ Δ 9 / 

µόττειν τὸ ἐκ πολίτου }ἡ 
’ «Ἀ ’ 

; οἰκησάντων ἢ κτισάντων. 

4 κους. 

ἐκ πολίτιδος ἐπὶ τῶν ο ρίνς, 

ἀλλ᾽ ἴσως ἐκεῖνοι μᾶλλον ἔχου- 

σιν ἀπορίαν, ὅσοι µετέσχον µεταβολΏς γενομένης πολιτείας, 
- ’ 

οἷον ᾿Αθήνησιν ἐποίησε Ἐλεισθένης μετὰ τὴν τῶν τυράννων 

ἐκβολήν' πολλοὺς γὰρ ἐφυλέτευσε ζένους καὶ δούλους µετοί- 
8 9 ’ Δ ’ 9 4 κ. / / 

τὸ ὃ ἀμφισβήτημα πρὸς τούτους ἐστὶν οὐ τίς πολί- 

α ἆν Ῥε]εκεν. 

Ῥοτζεά Ὦγ Ὑεί. Τηΐ., πο ααηβ]αΐθς 16 
ἑαὔετη.) 

πολιτικῶς] ρτασίοαῇγ,᾽ «ρορα]ατ]γ.᾽ 
Οοπιρ. Ῥοείίοβ, ΥΙ. 53, 1459, Ὀ.8δ. τα- 

χέως, ΄ Ἠαβίϊ]γ,᾽ «βαρεγβοία]]γ.᾽ 
3 εἰρωνευόμενος] “βϊο]ι]αβ6ὶρ πιασηίθ.” 

ΒίαἩτ. ΤΤτείετ {λε βεηβο οἱ ΄βροακῖπσ 
οδυΠοαβ]γ,᾽ «ποῦ νήβηῖησ {ο βρεα]ς ου.) 

δημιουργῶν] Το ποτά βίαπάς Ῥοΐῦμ 

{ος (αγζ]βοετβ᾽ απᾶ «πηαρ]βίταὔες.᾽ 
Δαρισσαίους] Τά ἀε]] απᾶ Βοοῦῦ ρ1νο 

Όλο πγοτά ὁ Λαρισαῖος {Τοπ {λ]β ραββαρο 

48 α Κῑπά οἱ Κεθί]ο πιαάθ αὖἲ Τιατίβρα. 

Ύο ἆο ποῦ Χπου εποιρΏ οὗ (οτρ]αβ 

αἲ Τματῖββα, Ὑηετο Ὦς 18 βα]ᾷ {ο Ἠανο 

βρεηίέ α οοηβ]άθταΡ]θ πως, ἴο πηα]κο ἴπθ 
απθοᾷοίθ ο1εαγ. 

3 ἔστι δ᾽ ἁπλοῦν] 
ὤοπ 18 τοα]]γ βἰπηρ]θ.᾽ 

ἦσαν ἄν] ΄εταπῖ,’ Ὑσε, Τπ0. Τ οποῖῦ 
νο ἄν, ΄ ΤΕ Ίνογ οἈπης πρ {ο ἴλο ἆθβ- 
ηἰᾷοη, αγ ννθτο οἴήσοηβ. ἐφαρμότ- 
τει», Ἀοἲϊνο. 

«Ῥαΐ ὧιο απ6ς- 

οἹν. (ΥΤΙ.) τν. 6, δούλων ἀριθμὸν καὶ 
΄. µετοίκων καὶ ξένων, απᾶ αραῖη Ίπ ἴμθ 

΄. Β4ΠΏΘ ολαρίετ, δ 14, ξένοι. καὶ µετοίκοις 

. πνου]ά Ἰθαᾶ, 1 ἠιίπ]ς, {ο ἔλο Ἱπαθγδίοτ 
΄ οἳ καί αξ πο βἰπηρ]θβύ σναγ. | 

. ποῦ ἆο }ασΐο, Ῥαῦ ἄε 1γο. 

ἐκεῖνοι] ΄ απού]Ίετ οἶαβς ἵπνο]νε τοα]]γ 
α ρτεαίετ ἀϊββοι]γ.᾽ 

µετέσχο», κ.τ.λ.] ΄ΊἨανε Ῥεεη αᾱ- 
τηϊθέθᾷ {ο οἱᾳοπςΒἰρ αξέοτ α τονο]αῖοτ.᾽ 

πολλοὺς γὰρ ἐφυλέτευσε, κ.τ.λ.] Τη 

ΜΠῖβ ραββδασο Ἑρ ΤΠΙτ]γγα]1, 11. 74, νΙδΏεΒ 

{ο Ἰηβετό καὶ Ῥείοτε µετοίκους, πηδίπσ 

{ο πεπ; οἴδσεπβ {ο Ῥο ἴα]κεη ΤΓοπι 
ἴμοβο οἼαββε». ΝΙθῬιἨτ, οἩ ἔπθ οἴ]αγ ἕ 

. Ἠαπά, Ίνοπο. Ἠδί. π. 395, ποῖθ:7ο5, 

΄. νήβηθς 0ο οἨαπρε ἴμο οτάετ, πολλοὺς 

ἐφυλέτευσε ξένους µετοίκους καὶ δούλους. 
Μτ ατοίθ, Ίν. 17ο, ποῖθ 1, ῬΥ6{ΕΙΒ {ο 

ἶα]ο 16 ας 165 ἴαηπάβ, απά οοπβίγαθΒ ἴἨθ 

µετοίκους νι Ῥοῦ] ξένους απἀ δούλους. 

Α. οοπιρατίδοη οξ πο οἴμονγ ῬαββασςΒ, 

4 τὸ ἀμφισβήτημα] Τ]ηο ο. 
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Ώ οἳ ς - ... 

της, ἀλλὰ πότερον ἀδίκως ἢ δικαίωο. καίτοι καὶ τοῦτό τις ο ρα 
6 

/ , 6 9 4 / ; 9 , πας. 

ἔτι προσαπορήσειεν, ἂρ εἰ µη δικαίως πολίτης, οὐ πολίτης, 
α ο - ῑ 

ὡς ταὐτὸ δυναµένου τοῦ τ᾽ ἀδίκου καὶ τοῦ ψευδοῦς. ἐπεὶ ὃ) ο ὰ 

ὁρῶμεν καὶ ἄρχοντάς τινας ἀδίκως, οὓς ἄρχειν μὲν φήσομεν 
9 . [ή ε 4 ’ α] [ων 9 , 9 / 

ἀλλ᾽ οὐ δικαίως, ὁ δὲ πολίτης ἀρχῇ τινὶ διωρισµένος ἐστίν 

(ὁ γὰρ κοινωνῶν τῆς τοιᾶσδε ἀρχῆς πολίτης ἐστίν, ὡς ἔφα- 
μεν), δῆλον ὅτι πολίτας μὲν εἶναι φατέον καὶ τούτους, περὶ 8 

1άεπίζγ οἳ 
ἴμο Βίαΐθ. δὲ τοῦ δικαίως ἡ μὴ δικαίως συνάπτει πρὸς τὴν εἰρημένην 

πρότερον ἀμφισβήτησυ. 

λι ἔπραξε καὶ πότε οὐχ ἡ πόλις, οἷον ὅταν ἐξ ὁλιγαρχίας 
} τυραννίδος γένηται δημοκρατία. τότε γὰρ οὔτε τὰ συµ- 2 

βόλαια ἔνιοι βούλονται διαλύειν, ὡς οὐ τῆς πόλεως ἀλλὰ 

τοῦ τυράννου λαβόντος, οὔτ᾽ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτων, 

᾿᾽Αποροῦσι γάρ τινες πόθ᾽ ἡ πό- 

- [ω) πο ” 9 

ὧφ ἐνίας τῶν πολιτειῶν τῷ κρατεῖν οὔσας, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ 
[ω ’ 

κοιν συμφερον. 
Ν ’ ” ε / Α / ’ ωὶ [ 

τὸν τρόπον τοῦτον, ὁμοίως τῆς πόλεως φατέον εἶναι ταύτης 
1 - ’ ’ ’ 8 8 9 - 

τὰς τῆς πολιτείας ταύτης πράξεις καὶ τας ἐκ τῆς ὀλιγαρ- 

5 ο) . ” 

είπερ οὖν και δημοκρατοῦνταί τινες κατὰ 

, ο κο 4, ” ἆ 4ος ε λ / Φ . 
χιας και της τυραννι ος. εοικε οικειος ο ογος ειναι της 3 

9 α ῃ 4 Γ λ , 
ἀπορίας ταύτης, πως ποτε χρη λέγειν την πόλιν εἶναι τὴν 

. “ἲ 4 3 ν ΑΕ) 3 τς / « 4 ο) ᾿ 

αὐτὴν ἤ µη την αὐτην ἀλλ ετέραν. 3 µεν οὖν ἐπιπολαιο- 

ἄρ᾽ εἰ, κ.τ.λ.] «Μαδέ 16 ποῦ {ο]ον, | οι Ἰανο α ἀθπποσταοΥ τεβίηρ ΟἨ ΤηθΓθ 

1 γοι αἶ]ουν ναῦ ο τηδη 18 4, οΙΙσθπ 
"0η Ὢπτοηυς ρτουπάΒ, []λαῦ Ἡο 18 ποῦ ἃ 

.οἴίσεη αὖ αἲἱ 
15 τούτους] Αο. τοὺς µετασχόντας 

.µεταβολῆς γενομένης. ᾿ 

111. 1 συνάπτει πρὀς] ΄ οοππεσίΒ 
νθ,᾽ πρότερο», 1. 1. 

2 διαλύειν] παθεῦ,) ΄ἀϊβδεπαχρο,᾽ 
-;. ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτων] 5ιιοῖ {οτ 
"Ἰηδίαπορ 48 ἴλπο Ίωγς οἱ ἴλπο {α]]οπ σο- 
νετηπηεηῦ. 

ο ὡς ὁἐίας, κ.τ.λ.] “οη ἴπο ϱτοιπά 
ἔλαί ἔ]οτο αγθ ΒΟΠΠΘ οοπβΒΙ{11Δ1ΟΏΒ υκΏ]ο]ι 
οχ]εί αἰπιρΙγ ὮΥγ υπο οἳ βαροτίογ 
{οτοθ, απά ποῦ {ΟΥ ο ϱΟΠΩΤΩΟΏ ᾳοος,᾽ 
Τη τεαβοπίηρ τημβέ Ἰο]ά ροοᾷ {ον 
Όμο {ητοο {οττης οἱ σουογηπηθηί θᾳ811Υ, 
8475 Ατίρζοςιο. Τ{ ἴἨεη ἵηπ ΑΠΥ 0386 

{οτοθ, Ύοι τηιβέ 4ου ]αί 108 οἴβ 

(τὰς τῆς πολιτείας ταύτης πράξεις), 81Θ 

ἔλο αοἲβ οἱ ἴμο βἰαία Ἱπ υΥλ]ο]ι 16 οχΙςίβ΄ 

(τῆς πόλεως ταύτην), 385 ΤΙΠΟἨ 38 (ὁμοί- 

ως καί, οοπαρ. ΤΙ. ΥΠ, 21) ιο αοίβ οἳ 
8η οἩρσατοἨγ οἳ ΥΤΩΏΏΥ 316 ἴ]ο αοἴΒ 

οἳ ἐλαῖτ τεπρθοβῖνο αὐαίθρ.᾽ ΤΠεΥ ατα 
8] παρεκβάσει, ἴλπεγ πιαδῦ αἲἱ Ῥο 
Παάροά οἩ ἔῑιο β4Πηθ Ῥτίποϊρ]6β. 

3 ἔοικε ὃ᾽ οἰκεῖος ὁ λόγος] ὁ λόγος 

18 νιηαῦ {οἱἱοπβ, πῶς ποτὲ... ἑτέραν. 

«πο ἀμβοι]γ νο Ἠαγο Ῥθεη ἀἴδοιββ- 
ἵησ ΒΘ6ΠΩΑ {ο Ἠανο απ Ἱπήπιαίθ 90Π- 

Ἠεχίοη πηΙζἩ {μθ ααθβίίοἩ, ον οἳπ οι 

6νογ ΒΑΥ {ἐλαῦ ἴ]μο βἰαΐίο 15 ἴπο Β4ΠΊΘ ΟΥ 

πούῦ ἴἨθ βαπηθ Ῥαῦ ἀῑπετοπί ἓ’ 
ἡ μὲν οὗν, κ.τ.λ.] “Τη πιοβῦ οἳ- 

γίοιβ βο]αθίοη οἱ {πο ἀϊβμου]ογ.᾿ Βποῖι 
ΒΘΘΙΩΘ {ο -Ῥο {ο πηθαπῖηρ οἱ ζήτησι», 
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’ - . .) ’ .Ἰ .] 

τάτη τῆς ἀπορίας ζήτησις περὶ τὸν τόπον καὶ τους 
3 ’ .) / ) / Δ ”- ἃ / 

ἀνθρώπους εστιν" ἐνδέχεται γαρ διαζευχθῆναι πον τοπον 

. .) 5 ’ ια) ᾽ 4 ο ) ο 

και τους ἀνθρώπους, και τους µεν ἑτερον τους ὃὸ έτερον 
9 / / ν 5 / / 4 3 

4 οἰκῆσαι τοπον' ταυτην μεν οὖν πραοτέεραν θετέον τὴν ἄπο- 
’ - . - / / » / ) / 

ρίαν' τονόν γαρ της πόλεως λεγομένης ἐστί πως εὐμά- 

ρῤ τῆς τοιαύτης ζητήσεως. 
ε , κ « - λ 9 4 
οµοιως οε και των τον αυτον 

τόπον κατοικούντων ἀνθρώπων πότε δεῖ ομόζοιν μίαν εἶναι 

νήσῳ ἀθριβολαν ἓν άκά 

οὗ γὰρ δὴ τοῖς τείχεσιν' εἴη γὰρ ἂν Π]ελοπον- 
’ ο) ”/ ασ Ά ια Ῥ 

τοιαύτη ὁ ἴσως ἐστι καὶ 1α- 

θυλὼν καὶ πᾶσα ἥτις ἔχει περιγραφὴν μᾶλλον ἔθνους ἢ 

“πόλεως: ἧς γέ φασ ἑαλωκυίας τρίτην ἡμέραν οὐκ αἰσθέ- 

σθαι τι μέρος τῆς πόλεως. ἀλλὰ πορί μὲν ταύτης τῆς 

ἀπορίας εἷς ἄλλον παιρῶν χρήσιμος ἡ Οόψβα! περὶ γὰρ 

μεγέθους τῆς πόλεως, τό τε πόσον καὶ πότερον ἔθνος ἓν ὴ 
α 4 Δ - - 

πλείω συμφέρει, δεῖ μὴ λανθανειν τὸν πολιτικόν' ἀλλὰ τῶν 
9 Αν Π ᾽ τν / / οό “Ἀ - . 

αυτων κατοικουγτὼν τον αὐντον ΤΟΠΟΥ. ποΟΤτερον εως αν Ἴ το 

/ 4 Α - [ λ Φιν 4. / 
Ύενος ταυτο των κατοικουντων, την αυτην ειναι φατέον 

΄ , Φα - 4 ι ’ [ο ᾽ , ’ 

πόλιν, καιπερ αει των µεν Φθειροµένων τῶν οδὲ γινοµενων, 

{ποαρ]ι 16 15 {οτοίηρ ἴλο νγοτά {ο ΤηΔίΘ 
16 βἰαπά {οτ {πο τεβι]έ οἱ ΙΠπαΙΤΥ, ἵη- 
βύοαᾶ οἳ ΙπαΙτγ. Οοτηραχθ Ἠ]8 189 οἳ 
κρίσεως Ἱπ ΤΙ. ντ, 13. Βί8ΗΠΓ ἴα]κθβ 

{λο βαππο νίθυγ, ““Ὠϊε Ζαπᾶσολαί Πεσεπάθ 

Ἰ,ὅβαηρ ἀἱθβει ΒοἨν]θτ]σ]κοίζ.” 
4 ταύτην μὲν οὖν, κ.τ.λ.] “Το ἁπί- 

Βου] νε 1, {αϊκθρ ἐς ἔουπι, ἵ6 ὮΥ 
ηΟ ΤΩΘΑΏΘ Ἠατά.᾽ πραοτέρα», “πη]]ᾶρς,᾽ 

ἐρεηί]ετ. Έογ 38 {πο ηαΊΙΘ ο ἴ]ο 
οἵ υγ τηδΥ ΑΡΡΙΥ {ο βΒενετα], {ο ο Ἱπ- 

Ἠαβίζαπίς οἱ Αεγετα] Ῥ]ασθβ, ἴμο Ίη- 

ουίτγ ἃδ {ο πο ΙάεηΙϐγ οἱ {πο ἀῑβετοπί 
Ῥ]αοςς πιθαη{ ὮΥ ἴἩο παπηθ Ῥγθβεηίβ πο 

ἀββοι]ύγ. ο Ἰ ῬαταρΏηταβο {ιο πολ- 
λαχῶς... ζητήσεως. 

ὁμοίως δέ, κ.τ.λ.] Τηο Βταῦ α1θβ- 
ΏἼοη 8086 ὙἨεη {1ο Ῥ]αςς οἳ τεριάεηοθ 

νββ πού ἴἨθ 681ηΘ. “Βτηϊ]ατ]γ νετ 
ἴπΠο Ῥ]ασο 18 ἴμο βΒαπΏθ. Τηοτο 18 

ε( πα11γ αἱβο α. απθβθίοη,᾽ ὧο. 

5 ΄1Πΐ οπηποῖ βιτο]γ ο {]ιαί {ιο οἩ- 

οἶοβατο νη θα ρἴνεη υγα]]ς οοπβαθες 
Ιάεη αγ.” 

Ῥαβυλών] Όοπιρατο Ἠετοά, 1. 178, 
191, ππΙοὮ Ιπο]αᾶες νηθα]τ 165 οἴτοατῃ- 

{θτοηοθ  8Ρρ8006 αἀαρίεά ταί]ετ {οΥ ἃ 

ἰτ]ρο {αἨ {ος  οἳγ.᾽ 

6 εἰς ἄλλον καιρὀν] ΤΥ. (ΥΤΙ.) 4. 

ἔθνος ἕν] Οοπιρατο οἩἳ ἴμῖς βαῬ]θοί 
Ατπο]ϊά, ΤΠαογαϊΙάθς, Ῥτείαςοϱ {ο Ὑ οἱ. 

1Π, χν. 
ἀλλὰ τῶν αὐτῶν, κ.τ.λ.] 'Ῥαῦ 6ππουγ- 

Ίησ απ]ἀθ {πο αποβθοη οἱ 8ἱζ8, απιά 38- 

αυτηΐηρ {λαί γοι Ώαγε τηθη ΟΓ {Πο 68ΤηΘ 

τος ἹπλαρΙάπρ 01θ 6απιθ Ῥ]ασς, ἴΠΕΠ, 

ἃο,᾽ 
τὸ γένος] 15 ἴπο Ἰάεπαῦγ οἳ {πα 

βἰαΐο ἀερεπάεπί οη ἴ]ο Ιάεπ{ῖῦγ οἱ ἴῑιθ 

τασς, νἨΙοὮ 18 ποῦ Ιπηραϊγοᾶ ὮΥ {1θ β1ο- 

οθβΒΙΟΏ οἳ σεπεγαῦίοης ζ ος ἆοθΒβ Τ6 ἆε- 

Ῥεπά οη ἴλμο Ἰάεπόϊγ οἳ οοπβἑαὔΐοη ἓ : 
Οπ 8 Ἰαβί, 6αγς Ατρίοί]ο. : 
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ὥσπερ καὶ ποταμοὺς ώθαμιςή λάήαφη τοὺς αὐτοὺό καὶ κρήνας 

τὰς αὐτάς, λαώπέρ ἀεὶ τοῦ μὲν ἐπιγινομένου. νάματὸς τού 

ὑπεξιόντος, ἢ } τοὺς μὲν ἀνθρώπους φατέον εἶναι τοὺς αὐτοὺς 

1άεπαῦγ οἱ 
ἴμο Φίαΐο. 

Δ λ / ͵ ΑΒ λ Δ / ο ν 5 / 
διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν, τὴν δὲ πόλιν ετέραν» εἴπερ Ύαρ 7 12768. 
᾿ / ε / εά δὲ ’ ω) 

ἐστι κοινωνία τις ἡ πολις, ἐστι ὁέ κοινωνία πολιτῶν πολι- 
/ , ἕνα ν - 3 λ ἁ , - 

πεία”, γιγνοµένης ετέρας τῷ εἴδει καὶ ιαφερούσης τῆς πολι- 
ι ’ 9 - ωὶ ὸ / Ἀ . 4 / 4 4 3 

᾿τείας ἀναγκαῖον εἶναι δόξειεν ἂν καὶ τὴν πόλιν εἶναι μὴ τὴν 
η .) ς 3 χΧ' ε ἃ ϊ Ν εΓ 4 4 Ν 

:᾽αὐτήν, ὡσπερ γε καὶ χορον ὁτε μεν κωµικον ὅτε δε τραγικον 
| Φ - Φ μι ’ . 

| ἕτερον εἶναί φαμεν, τῶν αὐτῶν πολλακις ἀνθρώπων ὄντων. 
ε ῃ «4, 4 ο 5 / ι / 
ὁμοίως δὲ καὶ πᾶσαν ἄλλην κοινωνίαν καὶ σύνθεσιν ετέραν, δ 
ευ Ὁὶ 4 . Ά ο ’ ν΄ ς / - » 

ἂν εἶδος ἕτερον ᾖ τῇς συνθέσεως, οἷον ἁρμονίαν τῶν αὐτῶν 
Αμ αλ λ ἃ Ὡ 

φθόγγων ἑτέραν εἶναι λέγομεν, ἂν ὁτὲ μὲν ᾗ 
ο 

Δώριος ὁτὲ 

δὲ Φρύγιος. 
σα ιό ͵ / ν) . Ν / 3 . / 

ὅτι μαλιστα λεκτέον την αυτην πὀολιν εἰ την πολιτείαν 
/ 3” Ν - οά -Ἀ 4 ει 4 

Βλέποντας: ὄνομα δὲ καλεῖν ἕτερον ἢ ταὐτὸν ἔξεστι καὶ 
Α . - ’ .) 4 4 ’ « ’ ος 

τῶν αὐτῶν κατοικούντων αὐτην καὶ πάµπαν ετέρων ἀνθρώ- 
9 δὲ δι ὸ ’ Ἀ 4 ὸ / 4 9 ο 4 

πων. εἰ ὁε ὀικαιον ὁιαλύειν Ἰ µη ὀιαλύειν, ὅταν εἰς ἑτέραν 

µεταβάλλη πολιτείαν ἡ πόλις, λόγος 5 Ἱπεροίς 

πότερον τὴν αὐτὴν ἀρετὴν ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ πολίτου 
. ’ ’ Ἀ . 3 φ.,ϱ 9 κ 4 ”/ . 

σπουδαίου θετέον͵ η µη την αυτήν. άλλα μην εἰ Ύε τουτο 
ο κ α . / ’ « - 
τυχειν δεῖ ζητήσεως, τήν του πολίτου τυπῳ τινι πρωτον 

8 κοινωνία πολιτών, πολιτείας Ῥε]κ]κογ. 

ο. ρόδα ῥἵ-ᾱι 8 ἑτέραν] 18 ο ργοάϊσαίο, 

ϱ λόγος ἕτερος] Τηο Ρροϊηί, ας Τατ 
ας 1 Ἐπον, 8 που ἀϊβοαβεεά ἵω 16 

- διὰ τὴν τοιαύτην αἴτίαν] ΄οἩ ἴ]ιθπο 

 ωο.. 

"7 εἴπερ γάρ, κ.τ.λ.] ΄Έοτ ἵξ να 

Ἀ]ουυ ἐ]ιαῦ ιο βὐαΐο 15 4η αββοοϊα{Ίοη, ; Ῥοο]κς νε Ἠανο, 

Απά «η αββοοϊαθίοη οἱ οἩΊσεπβ 15 α, 6ΟΠ- 
αὐθαῖοη, πει πει {μα οοπβΙα1οπι ΙΥ. τι ΑΠ πεΠπο Ὑ]ο 18 πο 
Ῥθδσσππθβ ἵπ Ἰῑπά οἴλετ ἔαω 165 ταν, 

απά ἀπῄοτοηό, Τὸ νγοα]ά Βεεπι {ο Γο]]ουν 

ὑλαῦ ἴ]ιο εἰαίθ ἵς πο Ίοπρςγ {]θ β4ΤΠ6.᾽ 
Ί τονᾶ κοιωνία πολιτῶν πολιτεία. 1 

οἴάπεπ οἱ Ἠ]8 βίαΐζθ, Ἶε Ῥτοσθεάβ {ο ἆἱβ- 

οβς ο απεβίίοη απα]οσοιβ {ο ὑ]λαῦ ἆἱδ- 

ουββοά ἵη 1. ΧΤΠΙ., απά Πταί πιοοίεᾶ ΕΙ. 

γ. ν. 11. Ῥ. 1130, Β. 20, ἴσως γὰρ οὗ 

᾿Ῥε]κετ τοπάῖηρ 18 Κερί, γοι Ἠαγο 

0η6 οΓ {πο {πνο «πολιτείας᾽ ααρετβποιβ. 
Απά Όλα ποεχέ εμαρίετ, ὃ 3, 5Ώεννβ (ναί 

τῦλο εχργοββῖοη 15 Ἰοσϊήπιαίθ, κοινωνία 

:δ᾽ ἐστὶν ἡ πολιτεία. 

| 4. Ρ. 

ταύὐτὸν ἀνδρί τ’ ἀγαθῷ εἶναι καὶ πολιτῇ 

παντί, ἃ βαθεπιεπῦ Ὑνλ]ο]ι απθϊοῖραίεβ 
ἴλο οοπο]πβῖοη οἱ ελ] οἸαρίογ. 

τὴν τοῦ πολίτου] Τ]αΐῦ οἱ ἴλα πια 

Ἰα8 Όδεη οἴνεη ἵη {πε ος. 

8 

5 Αν . 9 λ / λ 
ει η πτουτον έχει τον ΤρΟΠΤΟΥ, φανερον 9 

Των ὃε νῦν ὀρημθμον ἐχόμενόν ἐστιν ἐπισκέψασθαι 4 
Ατο ἴ]ο 
ροοἆ πιαη 
απᾶ {ια 

ροοᾶ οἳ- 
Ζ6η Ιάεη{]- 

σα ἓ 
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"Ατο ἴ]ιο 
6οοᾶ πια ὣν : ς : ν .. ' Ξ . 
απά ο οὕτω καὶ τὸν πολίτην φαμέν. τῶν δὲ πλωτήρων καϊπερ 
Ροοά οἵΙ- κ ος ὁ δώ ϱ ο Μο κα δν ε δὲ 
7οη Ἰάοι- ἀνομοίων ὄντων τήν ὀύναμιν (ὁ μεν γάρ ἐστιν ἐρέτης, ὁ ὁὲ 
σα] 1 

ο η, ϱ)΄ ς Φ ε 4 Φν . - 9 ’ 
ληπτέον. ὠσπερ ουν ο πλωτηρ εις τις των κοινωγων εστιν, 

κυβερνήτης, ὁ δὲ πρωρέύς, ὁ ὃ ἄλλην τιν ἔχων τοιαύτην 

2 ἐπωνυμίαν) ὃηλον ὡς ὁ μὲν ἀκριβέστατος ἑκάστου λόγος 
3/ ” Α. 5 - ΑΦ. / δὲ . / 9 ’ 

ἴδιος ἔσται τῆς ἀρετῆς, ὁμοίως ὁε καὶ κοινός τις ἐφαρμόσει 

πᾶσιν. ἡ γὰρ σωτηρία τῆς ναυτιλίας ἔργον ἐστὶν αὐτῶν 
πάντων' τούτου γὰρ ἕκαστος ὀρέγεται τῶν πλωτήρων. 

8 - ” 4 3 [ή ” 

8 ὁμοίως τοίνυν καὶ τῶν πολιτῶν, καἴπερ ἀνομοίων ὄντων, ἡ 
[ - / ” . / / ὸ 3 4 ε λ 

σωτήρια της κοινγωγνιας έργον εστι, κοινωνια εστιν ή πολι- 

/ λ σαν φώς, ὸ » 4 - / λ « 
τεια᾽ διὸ την αρετήν αναγκαιον ειναι του πολίτου προς την 

Ὁ / - 

πολιτείαν' εἴπερ οὖν ἐστὶ πλείω πολιτείας εἴδη, δῆλον ὡς 
9 9 δέ - ὸ ’ λί / 9 4 4 . 

ουκ εν εχεται του σπουὀοαιου πολιτου μιαν αρετῃην ειναι την 

τελείαν' τὸν ὃ) ἀγαθὸν ἄνδρα φαμὲν εἶναι κατ ἀρετὴν τε- 
4 λείαγ. 

4 1 ω ἔφ δέ λί ε.α ὃ . 4 
οτι μεν ουν εν εχεται πολιτην ονγτα σπουὀαιον µη 

- 4 9 4 ο ο 5 ’ ’ 

κεκτησθαι τὴν ἀρετὴν καθ ἣν σπουδαῖος ανήρ, Φανερὀν. 
’ - 

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ κατ᾽ ἄλλον τροπον ἔστι διαποροῦντας 
- 3 4 Α . , 

ἐπελθεῖν τὸν αὐτὸν λόγον περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας. εἶ 

ὁ πλωτήρ] Οοπιρατο Εή. ντ. αχ. 5. 
Ῥ. τ16ο, 14, οη ἴμο 5αρ]θοί οἳ κοφωνίαι, 

ν/ηθτο πλωτῆρες ατε οἶθεά α5 θχαΠΙΡΙΘΒ. 

2 ὁ μὲν ἀκριβέστατος, κ.τ.λ.] “Τμαί 
νι] {πο πηοβύ εχαοί ἀεβηϊῆοη οἱ 
οαοἷι ση] 6χρτθβ ῬτορετΙγ {πο Ῥεσι- 
αν εχοθ]]εποϱ οἱ 68ο], ἴποτο υη]] Ὦο 

ΏΟΠΘ {1ο Ί6βς βΟΠ1θ ΟΟΠΗΊΠΟΠ 0Π6 ὙΥ]]ο] 
νη]] Ῥο αἀαρίεά {ο αἩ.’ Ὑἱοῦ. πμ 
{ο τενά ὅμως, απᾶ 18 {οΠουγεά Ὦγ Βομπεῖ- 
ἀ4ες, Ῥα{ 16 1 ποῦ πθοθββατγ. 

τῆς ναυτιλίας] «Ἔοτ βα{εῦγ ἵπ ]ιεῖτ 
ηαν]ραὔῖοη 16 {πε οἈ]εοῦ ἴ]ιεγ αἲἱ Ἠανε 

Ίη ΟΟΠΊΤΙΟΠ ;᾽ απᾶ 1Γ Πεγ Ἠανε ἵπ ο0ΠΙ- 

ΤΟΠ ΒΟΤΩΘ οπε οῬ]εοῦ (ἔργον), ἴΊπεη {Ίιεγ 

νη]] Ἠαγο 1Π ΟΟΠΙΙΠΟΏ ΒΟΠΠΘ Θχοε]]εποο, 

ἡ γὰρ ἀρετὴ πρὸς τὸ ἔργον τὸ οἰκεῖον, 

Σὔν, νι. Ἡ. 7. Ῥ. 1120, 16. 
8 κοφωνία δ᾽ ἐστὶν ἡ πολιτεία] ΄απᾶ 

ἴλο αββοοϊαίίοη οἱ οἵίχεηα 18 ἐ]ιεῖτ οοἩ- 
βθαὔ]οη.) 

πρὸς τὴν πολιτείαν] τηαβῦ πεοθββᾶ- 

τ]γ Ῥο το[ειτεά {ο ἴπο οοπβΙΗΙοη οἳ 

ν/μῖοἩ Τε 15 α ππΘπηΡοτ,᾽ οοταρ. 1. ΧΠΠΙ, 

16. Ἠο ἵα Ῥαῦ α ρατῦ, απά Ἰ]κο οὔλεν 
ρατία, οἳη ΟΠΙΥ ο γ]ευγεά Ῥτορος]γ ἵπ 
το]αθίοη {ο {πα νλοῖθ. 1 κο, απά 1 

ἴλεγθ αγθ βογοτα] ΤΟΥΠΙΒ οϐ οοπβΏζα- 
6Ἴοτ, 15 υγ] {ο]]ουν οπαῦ ἴμο οἴ μπεις | 

ἵπ ἴ]ο ἀῑβοτεπῦ {οτπας ουν] ἀᾷετ, 8ο 

ἔλαῦ 16 15 Ἱπροββῖρ]ο {ος αἱ] οἴμσεις {ο 
βθοιτο {πο Ῥετ[οοῦ νιτύαε, ἵπ οὔμενς 
ν/οτάβ, ’ο Ῥε Ῥετίδοί]γ ροοὰ τηεῃ. 

4 οὐ μὴν ἀλλά] Α. βεοοπά ατβι- 

πηεηῦ, Ύ/θτηαγ {γοπα αποῦηετ Ρροῖηθ οἳ 

νίεν; ἆϊβοιδς {ια Ὀερδῦ οοηβΙ(αίοἩ, απᾶ 

απτῖνο αἲ ἴ]ιθ βατηθ οοπο[αβίοη. 

ροῦντας περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας, 

ἑέππάσπα τηὰη ΖΥγαϊία] τπᾶᾷ ἙῬεάεπ]και 

ἄροεν ἀῑο ΜΓορ]ο]]κεῖις εν ἀρίστη πολι: ἳ 

τεία νοτρτῖηρα..  Βρεηρεί, Ρ. 29. 
ὅ Τμ] οΊμιβο 15 ταύ]λον Ἰοοβε]γ εκ- ΄ 

Ῥτοββεά; 1 οοπβίάετ 16 6ο ἹπθαἩ: 10 18 
Ἱηροβαῖρ]ο {μαί α βἰαζο ελοι]ά μανθ 
Ώηοπθ Ῥαέ {ποτοιρ]λ]γ σοοᾷ πια ΓοΥ (ές 

οἱ σθηΒ, Υαέ οποἩ οἶθίπεῃ πηιιβί ἆο 18. 

διαπο- 

η) 
τ] 
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4 3 ’ . ’ ’ 3” ω / - 1 Α γὰρ ἀδύνατον ἐξ ἁπάντων σπουδαίων ὄντων εἶναι πόλιν, δεῖ ρν- .. 
᾿ α . ν ω] - Γον η] 3 α) 

ὃ) ἕκαστον τὸ καθ αὑτὸν ἔργον εὖ ποιεῖν, τοῦτο ὃ ἂἀπ᾿ απᾶ ἴιο 
. - 9 4 Φν . δν ’ ο ’ Ὁ  - δα η δοοἆ οἳζ]- 

αρετῆς' ἐπεὶ ὃ ἀθύνατον ὁμοίους εἶναι παντας τοὺς πολίτας, 20η Ἰάση- 
σα] ἓ 9 αλ 5/ / . 4 / τς λ 9 Ἂ ν) Δ 

ουκ ἂν εἰ µια αρετή πολίτου καὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ. την µεν 
᾽ - ’ ’ πα κ. « ’ ς/ 4 

γαρ του σπουδαίου πολίτου δεῖ πᾶσιν υπαρχειν (οὕτω γαρ 1277 
αγ 9 μμ . Ὁ ᾽ / 4 δὲ - 5 ὃ ὶ ο 
αριστήν αναγκαιον εἶναι την πόλιν), την 9ὁε του ανὀορος του 

Ξε αώ-, 

Εννο Ἕπε σα 

3 Α 9 ’ 9 . ’ 9 - 3 ια ωὶ 

ἀγαθοῦ ἀθύνατον, εἰ μὴ πάντας ἀναγκαῖον ἀγαθοὺς εἶναι 
4 - 2/ ΤΑ, « , 

τοὺς ἐν τῇ σπουδαίᾳ πόλει πολίτας. "τι ἐπεὶ ἐξ ἀνομοίων 6 
« / Α- 91 ευ) - 8 , 4 

ἡ πολι ὥσπερ ζῴον εὖθυς ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος καὶ 
᾿ Λ.Α ’ λ..β:.«4 8 9 / 9 » ὸ 4 Ν 4 
ψυχὸ ἐκ λόγου και ὀρέξεως καὶ οἰκία ἐξ ἀνορος καὶ γυναικος 
 ρμςν - λ Ν ’ 4 
καὶ κτῆσις ἐκ δεσπότου καὶ δούλου, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ 
ο. »ς ο Ὅ. ; ἁ 4 , 2 ” 
πόλις ἐξ απάντων τε τούτων καὶ προς τούτοις ἐξ ἄλλων 

μα / - ’ ’ 4. 4 ο 
᾿ἀνομοίων συνέστηκεν εἰδῶν, ἀνάγκη μὴ μίαν εἶναι τὴν τῶν 

Αα ’ 4 μα - 

πολιτῶν πάντων ἀρετήν, ὥσπερ οὐδὲ τῶν χορευτῶν κορυ- 
/ λ ’ / 4 / « - 9 9 

φαίου καὶ παραστάτου. Διότι µεν τοίνυν ἁπλῶς οὐχ ἡ Ἰ 
.» ) ὰ . ) 5 . 4 ”/ λ ε 4- οἰΑ 

αυτή, Φανερον ἐκ τούτων αλλ ἅἄρα εσται τινος η αυτη 
3 Ν / / . Α δές. 3 
αρετή πολίτου τε σπουδαίου καὶ ἀνδρὸς σπουδαίου; φαμεν 
δὴ Ν ” Δ - 5 4 Ὁὶ . / 

9ἡ τον ἄρχοντα τον σπουδαῖον ἀγαθὸν εἶναι καὶ φρόνιμον, 
τὴ δὲ ’ 9 8 3 - ω] ’ 4 4 

τον ὁε πολιτην οὐκ" ἀναγκαῖον εἶναι φρόνιμον. και τήν 8 

3 τὸν δὲ πολιτικόν Ῥεκ]καυ, 

“ ο ο ἁπια δα. ων ου σομονομφω 
Ὑ 

οοϊποϊάσηέ {1ο εχοε]εηπορ οἱ ἴ]ο ροοἆ 
οἵίπεη απᾶ {πο σοοᾷ ππαη 

φΦαμὲν δή] «ο βαγ πει ]αί έ1ιθ 
ροοἆ πιαρ]βίταίε τωαδέ οοπαβῖηθ πηοτα] 

ροοάπθ6βς απᾶ ΙπίεΠεοίαα] αχοε]εποθ, 

π/ηοτεας ἴπο οἴδζεπ πρεἆ ποί Ἠαγνο θΠῖς 

Ἰαέζεν ἵπ 198 Ἠ]ρ]εβίύ {οτη. τὸν δὲ πο- 

ΟΥΥΏ Ῥχορος ννοχῖς; ἐλί ἴπνο]νος βΟΠ1θ 
«χοε]]οηος, ἐ]ιαξ οἳ ἴ]ιο οἴδίσει, 8ο ἴ]ωῦ 

ὔιογ π] αἲ Ὦο ροοᾷ ομσεην. Ῥαΐ 
ῄ .. 36 {16γ οαπποῦ Ῥο α1] απὶζο α]ίκα, 

"Ὅποισ] οεχοε]επί ας οἳΙΖ6ης, {ευ ον] 

ὗ ο αἲ] εαπα]1γ εχοε]]εηό 38 ΏΊΕΗ, 

 ἀδύνατον ὁμοίους εἶναι] 11. τι. 3, οὐ 
γὰρ γίνεται πόλις ἐξ ὁμοίων. 
"6 ἐξ ἀνομοίω -- ἐξ εἴδει διαφερόντων. 

Α ἠήτά αγσιπωοπέ, Τηο πηθτο {ιο ο 
άμα οἴμσεπς Ῥεϊπρ ἀἰδεϊπιί]αχ, Ιπνο]νοβ 

Πηϊ]αγ εχοοἸ]επορ, ὅοα νοπ]ά α8 

Ἠδ]ο Ἰοοῖς {οτ 165 Ῥεῖης οπο απά {ο 
βαπηο ᾗ Ἰη α]], 8 γοι νγοι]ά τειῖτε οηθ 

απιᾶ Όλα βαπηο οχοε]Ί]επος ἵη {πο {γοπῦ 

Ἀπά Τ68Υ ταπ]ς οἱ α «Ἠογίβ. ο ληιως 
ωπισπόκον, «Ένας μα 

ση Διότι] «Τα ἔποη,” Τ. 11, το. 

 ἀλλ᾽ ἄρα ἔσται] “Ῥαΐ ντ] ἔΊετο ποῦ 
6 80ΠΠ6 ο.5θ ἵη Ὑνη]ο] νο β]α]] Ππά 

λίτην οὖκ ἵ9 {πο τεαάϊῖηρ 1 αἀορί οηἨη ο0Π- 
1εοίατα. Ί7ε ἆο ποῦ τθιΊτα΄φρόνησις {οΥ 
{6 αἴπαρ]θ οἴάπεη, 66 Ῥε]ου ὃ 18. 

8 καὶ τὴν παιδείαν] «8ο οἶεατ 18 1 
ἔ]λαῦ ννο ἆτανν ]ῖς ἀϊδαποβίοἨ, ἐπαῦ αἲ 

{λα νογγ οπ{βεῦ, {Π6 οἀποαθίοη ο{ {πο 

τα]ετ, 165 15 βαῖᾶ, αΠοι]ά Ῥε ἀῑγετεπί 

Ώγοπι ἐ]ιαῦ οἱ 61ο τα]εά. ΑΑ ἵπ Ταοῦ ἸΒ 

β66Π {ο Ὦ6 {6 ο.δο νη(Ἡ {πο βοπ8 οἳ 

Κπσβ, πγ]ο ατο ἰαασλύ τ]άῖηςρ απά πα 
ατὸ ο νιατ.  Έοχ πολεμική», σὔσμίπς 

τθιάβ πολιτικήν, ο 1 ϱΠοπ]ά πού 

Ἠανε πηεποπαᾶ, Ῥαῦ ὑιαί τν Τ,ονν]5 

5-9 
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Άτο ἴ]ιο 

Εοοἀ νο οψλε ο . ’ ε ω) ’ . - ια ᾽ 3 

Πά [Πο ωσπερ καὶ φαίνονται οἱ τῶν βασιλέων υἱεῖς ἱππικῆν. καὶ 
6ου οἵια- 
Ζεη Ιάεῃ- 

σα] 

1Ο 

1 

9 

.) 
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παιδείαν ὃ εὐθὺς ἑτέραν εἶναι λέγουσί τινες τοῦ ἄρχοντος, 

πολεμικὴν παιδευόµενοι, καὶ Ἠὐριπίδης φησὶ 
/ / ” 

µή µοι τὰ κόμψ----- 

ἀλλ᾽ ὧν πόλει δεῖ, 
ϱ  ϱ ἓά ὸ / 9 δξ ε Με | 9 4 
ὡς οὖσαν τινα ἄρχοντος παιθείαν. εἰ ὃε ἡ αὐτη ἀρετη 
” ’ ο, ” ας Λ 3 - ΄ 3 3 ᾽ 

αρχογντος σε ἀγαθοῦ και ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, πολίτης ὃν εστι και 

ε 3 / 9 ς ο οκ. ον . ο) 5/ / Αφ / 
ὁ ἀρχόμενος, ουχ ἡ αὐτή ἁπλῶς ἂν εἴη πολίτου και ἀνδρός, 

Δ / ’ ) Ν ε 4 ον 8 ’ 

τινος µέντοι πολίτου' οὐ γαρ ἤ αὐτή ἄρχοντος καὶ πολἰ- 
4 Δ ον ΑΨ 4 ” - ϱ/ 4 - 

του, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἴσως ᾿]άσων ἔφη πεινΏν, ὅτε µη τυραννοῖ, 
ς ο] 9 ͵ 9 ’ ω) 9 Δ 4 9 - ’ 

ὡς οὐκ ἐπιστάμενος ἰδιώτης εἶναι. ἀλλὰ μὴν ἐπαινεῖταί γε 
Δ ’ ” αι / . / / ε 

τὸ δύνασθαι ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι, καὶ πολίτου δοκίµου ἡ 
9 α μέν 4 [ . 9 νι ώ - 4 
αρετή εἶναι το δύνασθαι καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι καλῶς. εἰ 

5 4 3 -. 39 3 Δ / . ες 4 ' - 
οὖν τὴν µεν τοῦ αγαθοῦ ἀνδρὸς τίθεµεν αρχικήν, την δὲ τοῦ 

/ 5/. . Αλ  ΦΡ 2 ρ Δ ε ’ 

πολιτου ἄμφω, οὐκ αν εἴη ἄμφω επαινετα οµοιως. 
. . 

επεί 

«ἀορίς 16 (Οη Αιλογάη, ἃο., Ῥ. 156, 
ποίθ.) 14 18 βατε]γ ποῦ ηθΘοεΒΒΩΤΥ. 

Ἠύριπίδης] 19. {ο]. ντ. 
9 Τη {πο σοοά γα]ετ ὑπεπ ντο τηαβῦ 

Ἰοο]ς {οχ ἴ]ιο Ρογ{εοί ν]τίαθ οἱ ἴπο Ῥοτ- 
[εοῦ τηδη. Ῥιῦ 1]ιοβο νγοπη Ἠθ τα]οβ 
476, ποῦ 165 ἔλμαπ Ἰο, οἴθίσοης οἱ ἴ]θ 

βἰαΐο. Ἴπετο 5 α νψ]άε Ἰπίετνα] ὮῬθ- 
Όνγθεη {Παῖν Γαποῦίοηβ, ἴ]μετο ν]] Ὦο 

{λετείοτο α. ἀἴβετεπος ἵπ {]οῖτ τθβρθο- 

εἶνο οχοθ]Ίοπσεβ. ο 1η α ϱΊνεη οἱδίζθη 

{πο ροοᾷ πηδηΏ απᾶ ἴ]ο σοοᾷ τα]ετ οοἵτ- 
οἷάθ, πού ἵηπ αἲ] οἱδσεην, Τὸ ναβ α 

ΒίΤΟΠΏΦ ΘΕΧΡΥΘΒΒΙΟΏ οΓ ο. αβοπς 86ΠΡΘ ος 

:ΠϊΦ ἀἱᾷετεποο Ῥείνθεπ τα]οτ απᾶ 5αδ- 

19οἱ, Ὑγλεη ο βα]ά Ίο Γ6]{ Ἡαπρτγ νεη. 

πού ἀεβροῦ. (τοίῖε, ΤΙ. 36, ποίθ, “ἵπ- 

οεββαπ{ῦ ΏπΏρογ 6111 Ίο Ῥεσαπιο ἀθβροῦ.᾽ 
1Ο ἀλλὰ µήν, κ.τ.λ.] Τί πιαθί πού 

ρα {ογροίίζθῃ, Ἡούγενετ, α]]ονήτρ αἲὶ 6111Μ, 

Όλα Ὦγ ἴἨο ΟΟΠΙΤΠΟΠ γοῖος οξ Ίηεῃ, 
Ῥταϊῖβο 19 αὐίασλεά {ο ἴλο οαραοἵϐγ {ο 
β]ϊηπσ ῬοῦἩ ροβ]ίοπ8, ὑ]λαίῦ οἱ τα]ετ απά 
τα]εᾶ, απᾶ {Πο ρεπετα] Ἰάεα οἱ ο εχ- 

οεΊ]εποε οἱ α οἴδίσεῃ, 18 ἴ]λαί Ὦο Ῥοβ- 

68568 {]]5 οαραοἵῦγ, ἐ]ιαῦ ο οἳπ Ῥούῦ] 
τα] απά βαρτηϊέ {ο τ]θ, 

πολίτου δοκίµου] ντο τηπβέ ΒαρΡΙΨ 
δοκεῖ, οἵ 8οΠΏΘ βΙπηῖ]ατ' υγοτά. 

εἰ οὔν, κ.τ.λ., ΄ Τηε σου πιαπ τηαθέ 
Ἠαγο {1ο νϊτίαο οἱ 1 τα]ετ, {θ ροοᾷ 
οἴδίπεη πηαβῦ Ἠανο Ῥοΐπ; Ῥαῦ Ῥοῦμ ατα 

ποῦ θα ια]]γ ορ]εοῦς οἳ Ργαῖβο.᾽ 

ΙΙ ἐπεὶ οὖν ποτέ, κ.τ.λ.] Τηῖς 5 

γατΙοΆβΒΙγ {ακεη. Βδίαµτ βαρρΠες ἐπαι- 
νετὰ εἶναι Ἀξίει ἀμφότερ, 38 ἆοθ 

Βο]ποϊάον. ὙΙοξοτῖας πια]κες ἀμφότερα 
ἀερεπᾶ οη µανθάνειν. Αστεεῖπς νι 
Ἠΐτη, 1 οοηβίτιθ ἔλθ ραββαρο α5 {οἴἼου/β: - 
«Βηοο {Ἠθη Ἱ6 βθοπις {λαῦ ἴμο τα]οτ 
πητιβῦ 8ΟΠ1Θ πως ος οἴπθν Ἱεατη Ῥοίπ η 

(ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν), απᾶ γε ια 
Όλο τα]ετ πιά {έ1ο τα]οὰ απο ποὺ Ῥοιπά 
{ο Ἰκπουν ἴμο βατηο 0ήπρβ, νηλ]]εῦ θε 
οἵξϊσεη πηιβῦ πουν Ῥούῦ]Ἡ απ {α]]γ εἶλανθ 
ἵη Ῥοίῃ, σν]αῦ {ο]]ουνβ ἔγοπη {εδ Ρονί. 
ὤσοπβ ΤΙΑΥ Ῥο 8ο. Το αἰπιρίο ΎἩ- 

βννθυ 45 {ο νυηαί ἵ6 τοηπἰγοά το]εέίνο]γ. 

οΕ {1ο ἔννο, ἴλθ τα]ος απιἆ ἴλο τα]οᾶ, 18 

ναί ἵπ ἔ]ιο Ῥρδέ βἰαΐο 1ὲ 15 α. απεββίοπ. 

ο ππθ, Απά αξ αν 5 1 ομη ππάςζ- 

βίαπᾶά {πο Ῥαβραρς, ἴ]ο πο οἳ ατσα- 
πηοηῦ 5 ποῦ οοπηιοᾶ η ἴλο πεχὲ 

βεηίοποθ, Ῥιέ ἵῃπ ὃ Τ4, ταύτην γὰρ λέ- 
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Άγο {λό 
Ροοἆ ΠΠ. 
απά ἴ]α 

6οοᾶ οἳ]- 
Ζ6η Ιά6πι- 

σαι] ἆ 

Ὁ ᾽ 4 ρ' κ η 9 4 κ κ 4 9 
οὖν ποτὲ δοκεῖ αμφότερα καὶ οὐ ταὐτὰ δεῖν τὸν αρχοντα 

’ αι Δ 3 ” Ν . / 3 ’ , 

µανθανειν καὶ τον αρχοµενον, τον δὲ πολίτην αμφοτερ 
. ’ 4 ’ 9 - .] ω) ο] / 

ἐπίστασθαι καὶ µετέχειν ἀμφοῖν, τοὐντεῦθεν ἂν κατίδοι τις. 
8 ” 

[Ἔστι γάρ ἀρχὴ δεσποτική' ταύτην δὲ τὴν περὶ τἀναγκαῖα 

λέγομεν, ἃ ποιεῖν ἐπίστασθαι τὸν ἄρχοντ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον, 

ἀλλὰ χρῆσθαι μᾶλλον" θάτερον δὲ καὶ ἀνδραποδῶδες. λέγω 

δὲ θα ὸ Φύνασθ ὶ ὑ ἓν τὰς ὃ ὴ ἷ ἅτερον τὸ δύνασθαι καὶ ὑπηρετεῖν τὰς διακονικὰς πράξεις. 
ή / .) 5/ ’ ’ ε Δ 5 [ [ 

| άλου . εἴδη κών ο ηρώων αἱ γάρ, σανας ρόλος 

ὧν ἓν µέρος κατέχουσιν οἱ χερνῆτες οὗτοι ὁ) εἰσίν, ὥσπερ 

σηµαίνει καὶ τοῦὔνομ) αὐτούς, οἱ ζῶντες ἀπὸ τῶν χειρῶν, ἐν 1277 Ὦ 

οἷς ὁ βάναυσος τεχνίτης ἐστίν. διὸ παρ ἐνίοις οὐ μετεῖχον 

οἱ δημιουργοὶ τὸ παλαιὸν ἀρχῶν, πρὶν Φῆημον γενέσθαι τὸν 
[ο] ον . 

ἔσχατον. τὰ μὲν οὖν ἔργα τῶν ἀρχομένων οὕτως οὐ δεῖ 
ν α] α] 503 Δ .] 594 . ’ Λ .) 

τὸν ἀγαθὸν οὐδὲ τὸν πολιτικὸν οὐδὲ τὸν πολίτην τὸν ἆγα- 

θὸν µανθάνειν, εἰ µή ποτε χρείας χάριν αὐτῷ πρὸς αὑτόν' οὐ 
ορ , , . ἴ ἕ , λ 3 - 

γὰρ ἔτι συμβαίνει γίνεσθαι τὸν μὲν δεσπότην τὸν δὲ δοῦλον. 
5 9 ο) 4 ) «ἃ νά . ε / - ’ 3 

αλλ΄ ἐστι τις ἀρχή καθ ἣν ἄρχει τῶν ὁμοίων τῷ γένει και 

τῶν ἐλευθέρων.] ᾿ΤΓαύτην γὰρ λέγομεν εἶναι τὴν πολιτικὴν 
ο) Ν ” - Γωὶ 

ἀρχήν, ἣν δεῖ τὸν ἄρχοντα ἀρχόμενον μαθεῖν, οἷον ἵππαρ- 

χεῖν ἱππαρχηθέντα, στρατηγεῖν στρατηγηθέντα καὶ ταζιαρ- 

χήσαντα καὶ λοχαγήσαντα. διὸ καὶ λέγεται καὶ τοῦτο 

ΠΊΟΥΘ βιβρ]οϊοας Παπ {πο τοβῦ. Τὸ 18 
ηλΟΒύ άΏΏΘΟΘΒΒΑΣΥ ἀεία]. 

13 οὐ γὰρ ἔτι] “Ἐοτ ιο τεκυ]ό 18 

ὑ]αῦ ἴμο ἀῑδί]ποῦίοη 19 εβαοεᾶ.” 
14 ταύτην γάρ] ΄Έοτ ἴἨο Υ6ΓΥ πο- 

Ώοη Ὑγθ αὐίαο]ι 0ο πο Ῥούεγ εχογοῖβοᾶ 

Ὕόμεν, κ.τ.λ. «ΑΙ Ῥεύνθεη ἴ]ιθβθ Ὄνο | 

-.Ῥοϊπίβ 86εΠι5 {ο πιο οαῦ οἱ Ρίασθ. 16 
'"ἀπέθτταρίϐ {ο τεαβοπίης, απά 1 1η 
"ἀ0βε]ξ «αρογβποαβ, α5 16 15 ἵη Γαοῦ α Τ6- 
᾿Ῥεδξίοη οἱ Ροϊηίς αἰτοιάγ αἀθιαίο]γ 
ἐτουεά ἵηπ ἴπο Ἐἶπτεῦ Ῥοοἷκ, Ὑπλοας 
Ῥτοβαπηϊης {ο β4Υ ἰλαί Το 15 πού Ατῖς- 

"Λοἱ1ο, Τ Ίανο {]ογοίοτο Ιπο]οβοᾶ 16 ἵπι 
Ῥτασ]κείς αἵππρ]γ ο πιατς νγηαῦ  οοἩ- 

β]ά6γ ἴλα βεηβο οἱ 6]ιε ραββᾶσθ. ΙΠὔ Ἰας 
"μα αἲτ οἳ Ῥοΐπσ Ῥιαῦ 1η {ο εχρ]αϊη Πο 

οοηπεχΙοη οἱ ταύτην γὰρ λέγομεν τὴν 

πολιτικὴν ἀρχήν. 

ἐστι γὰρ ἀρχή] Τηο ἀοοίτῖηο 15 πε 

βαΐηθ ας {μαῦ οἱ 1. Υ11, 

12 Δούλου δ᾽ εἴδῃπ] Έτοπα ἐπὶ {ο 
ἴλο επἆ οἱ ἴῑα βεοθίοη 18 ο πιθ ΘΥΕΠ 

Ἰη α Τγθο βἰαΐε 5, Ό]λαῦ Τὸ 15 λαῦ νυη]ο]ι 

{ο τι]εγ Ίθατηβ 6ο οχετοῖβο ὮΥ Ἠϊτηβε]{ 
οῬεγίηρ.᾽ Όοπρατο «Οποίθ, οἩη ἴ]θ 

οἸατασῦετ οἱ Ἐραπήποπάας, Χ. 487, 

«Απ ΙΠαβίίοιβ βρεοῖπιεπ οἱ ὑλαῦ οπρᾶ- 

οἵίγ απά σοοάνν], Ῥοῦλμ {ο οοπιπηαπά 
απά {ο Ὦο οοπηπιαπάεᾶ, ἹγΠπΙοἩἃ Ατίθ- 

{οῦ]ε ῬτοποιποςῬϐ ο {ΟΥ 1Π {λμεῖτ οΟΠ]- 

Ῥϊπαδίοη ἴμο οΠατασθετίβ]ο Γεαὔατο οἳ 

{πο νοτῦΏγ οἴμσεῃ.” 
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καλῶς, ὧς οὐκ ἔστιν εὖ ἄρξαι μὴ ἀρχθέντα. τούτων δε 
3 3 .) δα ον . ἃ Δ / 4 5 ω 9. ἩΝ 

ἀρετὴ µεν ἑτέρα, δεῖ δὲ τὸν πολίτην τὸν ἀγαθὸν ἐπίστα- 
ή 9 4 

σθαι καὶ δύνασθαι καὶ ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν, καὶ αὕτη ἀρετή 
/ λ ) - 2 / η Ἱ ν΄ 

πολίτου, τὸ τὴν τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴν ἐπίστασθαι επ᾽ ᾱμ- 

ή φότερα. καὶ ἀνδρὸς δὴ ἀγαθοῦ ἄμφω, καὶ εἰ αρ εἶδος. 

17 

18 

9 
Άτο οἱ 

βάναυσοι 
ο ασεῃς 

:χων αὐλητὴς ὁ χρώμενος. 

' "σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης ἆ μμ καὶ γὰρ ἁρχοηή ρα 

ἐλευθέρου δὲ δῆλον ὅτι οὐ µία ἂν εἴη τοῦ ἀγαθοῦ ἀρετή, οἷον 
ᾱ ” ο 

δικαιοσύνη, ἀλλ᾽ εἴδη ἔχουσα καθ᾽ ἃ ἄρξει καὶ ἄρξεται, ὥσ- 
3 ια . Δ ιά ’ ’ ας. ὸ / δό 

περ ἀνδρὸς καὶ Ὕυναικος ἑτέρα σωφροσύνη καὶ ἀνορία. όξαι 
.. ' η σα 4 

γὰρ ἂν εἶναι δειλὸς ἀνήρ, εἰ οὕτως ἀνδρεῖος εἴη ὥσπερ γυνὴ 
9 / 4 4 / 9 ο/ / / ο/ ε ντ 4 
ἀνδρεία, καὶ γυνὴ λάλος, εἰ οὕτω κοσµία εἴη ὥσπερ ὁ ἀνηρ 

ὁ ἀγαθός, ἐπεὶ καὶ οἰκονομία ἑτέρα ἀνδρὸς καὶ γυναικός" τοῦ 
ια ι 3 [ων - δὰ ’ ” 9 ’ . δὲ 

μεν γαρ κτάσθαι, τῆς ὁε φυλάττειν ἔργον ἐστιν. ἡ ὁε 
’ ” τὸ ο) 4 ’ Ν . ἆλλ ” : 

φρόνησις ἄρχοντος ἴδιος ἀρετῆ μόνη" τας γάρ ἄλλας ἔοικεν 

ἀναγκαῖον εἶναι κοινὰς καὶ τῶν ἀρχομένων καὶ τῶν ἀρχόν- 
.] ’ ’ 3 5” 3 .] / 9 . 

των. ἀρχομένου «δέ γε οὐκ ἔστιν ἀρετὴ φρόνησις, ἀλλὰ 
/ 

δόξα ἀληθήφ ὥσπερ αὐλοποιὸς γὰρ ὁ ἀρχόμενος, ὁ 9) ἄρ- 

Ἱ]ότερον μὲν οὖν ἡ αὐτὴ ἀρετὴ 
9 Δ 3 - ' / ὸ / Αα ο 4 - « 

ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ πολίτου σπουδαίου ἢ ἑτέρα, καὶ πῶς ἡ 

αὐτὴ καὶ πῶς ἑτέρα, φανερὸν ἐκ τούτων. 

Περὶ δὲ τὸν πολίτην ἔτι λείπεταί τις τῶν ἀποριῶν. ὡς 
9 - 4 ν φ / 9 9 Ὁ » 3 Ξ 
ἀληθῶς Ύαρ ΤΟΤΕΡΟΝ πολιτής εστιν ᾠ κοινώωγνειν ἔξεστιν αρ” 

15 τούτων] ́  βο. οἳ ιο νο Ῥοβῖ- τ7 οἰκονομία] 'Τηεῖτ {πποβσοῃ 1π' 

οπβ, 
ἐπ᾽ ἀμφότερα] ὃς Ῥοῦ]ι ἀῑτεσῦίοηρ, ̓  

«ἆπης 198 ἄθιιχ 56ηΏς,᾽ 

τό «Τί {ο]Ἴοννα Παπ ἐῑιαί Ῥοῦ]μ ἀτθ 
Ρατ οἳ {ο ομαγασίογ οἱ α ροοά ΤΏΒ1Ι, 

ενεΏ {λοιρ] νε αἰ]ουν ἐῑαί ἴ]ια νΙγύαθς 

38 ἵΠ6γ αρρεατ ἵηπ ἴμο τα]οτ, νεα ἃ 

ἀῑπετεπίῦ {40ο τοπ ἴΠαῦ ννἩ]ο] {Ίνεγ ἆο 

Ίπ ο τα]εά ; 1 Βαγ υἰτίαθα, {ον αν]- 
ἀεπί]γ ἵη {ο σοοᾷ παπι, Ψηεη {λοιρἩ 

Πο Ίθ 16 γεῦ Ῥουπά Ὦγ Ῥροβῖθοηπ {ο 

οΏ6γ, μετα νη]] ποῦ Ῥαο 1ΠεγεΙγ οπθ 
γΙτίαθ, 84Υ Ἰαβύσο, Ῥαῦ ἴποτο ν]] 

ρο ἀϊβετεπί Ἰπᾶς οἳ νἹτίαιθ, οπθ Ἱκϊπά 

ὮΥγ νο] Ἡθ εΠαῇ1 Ῥο απα]βεά {ο τα]ο, 

ἴμο οἴμετ απα]ΙΠεά {ο οῦεγ.᾽ 

ἴλμο {απ]γ τπαπασεππεηὔ.᾽ 
ἡ δὲ Φφρόνησις, κ.τ.λ.] οπθ νὶτιθ 

ἔλετο ΙΒ, απᾶ οπ]γ οηπς, Ῥεου]αχγ {ο ἔπα 
Τ1]6Υ, φρόνησις, ἴἴιε Ἠρ]ιαεύ απίοη οἳ 

πηοτα] ν]Ιτίαο γηθἩ ο ρτασῦ]οδ] ΤΘΔΡΟΠ., 
Τη]8 18 ἵπ αστθοππεπῦ πηθ Ἠ18 ]αηραασθ 

Ἱπ ἴμο Είορ, νι. χἰ. 2. Ῥ. 1143, δ, 

ἡ μὲν γὰρ φρόνησις ἐπιτακτική. | 
18 δόξα ἀληθής] Τη] 15 εφ πἱνα]επέ 

{ο ἴλμε σύνεσις οἱ ιο Εελίος ἵπ {πο ραβ- 
βασο Τ Ἰανε ]αδύ ααοὐεᾶᾷ, υυμΙοἩ 15 βαῖά 
{ο Ῥο κριτική. 

Ὑ, Ἱ τὸν πολίτην] ΄Οαν εἰθίσπεῃ.” 
πύτερον πολίτης ἐστίν] “19 ο οπ]γ 

ε οἰίσον {) 

παρ νμηονςνας Αι τως 

. « 

-κατ-τ-κκκ--αραακζααμαώωκω«αδικκκῶ---ς ας. ὀρλκοκω αο «μ ος. 
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Άτο οἱ 
ναός 

’ ω) 4 / 9 - 9 μι Ν φᾷ 

τούτους θετέον οἷς µή µετεστιν αρχών, ουχ οἷον τε παντος οἴσεηςῖ 

- .λ ο 8 ’ ’ ’ . 3 ώθδ, ἡοδς ἃ 
χης Ί και τους Βαναύσους πολίτας θετέον; εἰ µεν οὖν και 

κ» / 4 ’ ’ ο αμ , 3 

εἶναι πολίτου τὴν τοιαύτην ἀρετήν' οὗτος γαρ πολίτης. εἰ 
4 - / / 

δὲ μηδεὶς τῶν τοιούτων πολίτης, ἐν τίνι µέρει θετεος ἕκα- 
α 2 ΑΔ Δ / 291 / ολ / αν λ 

στος; οὐδὲ γαρ µέτοικος οὐδὲ ζένοςο. ἢ διά γε τοῦτον τον 3 
Ἡν 4 4 

λόγον οὐδὲν φήσομεν συμβαίνειν ἄτοπον; οὐδὲ γαρ οἱ 1278 
- 4 - -- 4 

: δοῦλοι τῶν ερημένων οὐδέν, οὐδ οἱ ἀπελεύθεροι. τοῦτο γαρ 
ἳ 9 / ε ια) ’ / / ων 3 » .λ 5/ 

. ἀληθές, ὡς οὐ πάντας θετέον πολίτας ὦν ἄνευ οὐκ ἄν εἴῆη 
| / Φίν 4 ὃς Ξ αἱ « , ώ λ ες ὃ 
πολις, επει οὐὸ οἱ παῖθε, ὠσαύτως πολῖται καὶ οἱ ἄνορες, 

1 - α α [ή 

ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἁπλῶς οἱ ὃ) ἐξ ὑποθέσεως πολῖται μὲν γαρ 
3 ο) ΝΑ -- 9 1 Ὁ) - 3 [ή ’ .) 

εἰσιν, αλλ΄ ἀτελεῖ.. ἐν µεν οὖν τοῖς ἀρχαιοις χρονοις παρ 8 
ω) . ’ 4 χ. 

ἐνίοις ἣν δοῦλον τὸ βάναυσον ἡ ζενικόν' διόπερ οἱ πολλοὶ 
- - 4 

τοιοῦτοι καὶ νῦν. ἡ δὲ βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βάναυ- 
ο . Δ ια] ωὶ ’ 3 ) [ή 5 ἃ 

σον πολίτην' εἰ δὲ καὶ οὗτος πολίτης, ἀλλὰ πολίτου αρετην 
α) 3 

ἣν εἴπομεν λεκτέον οὐ παντός, οὐ» ἐλευθέρου µόνον, ἀλλ 
4 αν ες 4 ν) / - » / 
οσοι των εργων εισιν αφειμένοι των αναγκαιῶγ. 

΄ 

τῶν ὃ 4 
. ’ « Δ ε 3 - στ. - Αν ε 

ανγαγκαιων οι μεν ενι λειτουργούῦντες τα τοιαντα δοῦλοι, οι 

4 4 [ή .] Αα Δ 9 [ο Δ 

δὲ κοινοὶ βάναυσοι καὶ θῆτες. Φανερον ὃ ἐντεῦθεν μικρον 

Ὁ. βαναύσους] ΌὉοπιρατο οἩἳ λπῖς ευῇ- 
Ἰεοί, Ἠετοά. 1. 167. 

τὴν τοιαύτην ἀρετήν] Ῥπο] αδ νθ 
Ἠαγο ρἴγεη Ἠ]τη, οὗτος, 5ο. ὁ βάναυσος. 

οὐδὲ γὰρ µέτοικο] Ἠετο αραίη, 

“Ἄνθ Ἠανο {Ἴθβο «νο οἶπββοβ πιατ]οᾷ αβ 
"ἀϊδήποί, ΤΤΙ. ττ. 3. 

4 ἡ διά Ύε, κ.τ.λ.] Βο {9 ας [λα 
'Ροϊηῦ ἶ6 οοποεγηθᾶ, Ὑ/θ αγ ποί Ἰπνο]νοά 
Ἰη απγ ἀβοι]ίγ. Τ]οτο ἆπθ οὔλμετ 

΄ϱἼαββες ἵη ἴ]ο βαπηθ »ἰαΐο. 
-. ἀπελεύθεροι] “{πεεάπιεπ.” 
; ἁπλῶς] “αἴπιρ]γ,᾽ 
απα]βοαίοπ.” 

ἐξ ὑποθέσεως] ΄οἩ α ρἵνεπ βαρροεῖ- 
Ποπ, ιο ἔεττη τηβέ Ὦο ααα]]βθά νετ 
αρρ]ίθά {ο {Πετη, 
3 τὸ βάναυσον ἦν δοῦλον τῇ ξενικόν] 
«Τηο Ἱπάπείπία] Ῥορα]αδίοι οοηβῖκζεᾶ 

οπ//γε]γ εἰίλοι οἱ ϱΊανος οἳ 41ης.” 
εἰ δὲ καὶ οὗτος] Ἐε]οεθεᾶ {τοπι ἴλμο 

{.1άεα] εἰαΐο, {ο ατῖβαπ πιαΥ γεί Ῥταο- 
| 

ἀνηθιοαῦ ΑΠΥ 

ὕσα]]γ Ῥε α πιδπηρετ οἱ {ο βἰαΐο βο] 
α5 Τ6 οχΙβίβ. ΤΕ Ββο, Ἠϊ8 αἀππββίοη ηθ- 

ορββϊζαζθς α απαβοαίοη ση τεορατά 

{ο ἴμο εχοε]ΊεποῬ πο τε π]το ἵη αν οδ]- 

Ἴεη. Βπο]ἳ α βαπάαμτα 48 νο βεῦ Ῥο- 
6ΟΠΠΘΒ ΠΟΥ οΠ6 ὮΥ Ὑπ]ο]ι ο] οἴμίπεηβ 
418 ηποῦ {0 Ῥο θά, ποτ αἱ] {τοο 1ΠΕΠ, 

Ῥαῦ οπ]Ιγ βαοἩ 48 απο 196 Έοπι {ἴπ6 
πθοθββῖϐγ οὗ πνοτκίπρ ο βαρροτύ Ἠεπῃ- 
βε]νεβ. 

4 τῶν δ᾽ ἀναγκαίων] 1 ες τεαά- 

ἵηρ 1 Κερί, νγπ]ο]ι Ῥεγμαρς 15 {μο Ῥορί 
αγ, ΕΠοτύ αϐ Το 18: ΠΠ τερατά ὔο 

βΒιιοὮ οοσαραΏοἨβ, ἴμοβο ν/πο βετΥθ οπΘ 

ΤΙΘΏ 1η ΒΗΟἩ Ῥοϊηίβ αΓθ ΒΊΥ6Β, νν]]ςί, 
ἴλοβο πΥπο βετνο {Πο ραρ]]ο ἆγε αΓΙβαΠΒ 

απά Τηείοβ.᾽ Τιουιίηπσ αἲ λα γηο]θ 

εχρτεβείοη 1 Ἠαᾶ (ποαρ]ᾗί ἴιαῦ ἀναγ- 

καίων γναβ οοτταρί, απά (ιαῦ ιο {αθ 

τομάῖηρ ναβ μὴ ἀφειμένων. Ῥαΐ Τὸ 18 
86 Ὑνε]] 0ο αοαπἸεβοθ ἵπ ἴΠο Ῥτεβεπί 

τοράῖηρ. 
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Ἅτο οἱ ῥὁ / -. 3 κ ν 4 . . . 
επισκε ένοιο πῶς ἔχει περι αὐτων' αὐτο γα ανεν το 

βάναυσοι νι ψαμ ν ΄ χ ϱ Ύ ϱ Φ 

οἱ που { Δαχθὲν ποιεῖ σῆλον. ἐπεὶ Ύαρ' πλείους εἶσὶν αἱ πολιτεῖαι, 

ὅ αὶ εἴδη πολίτου ἀνκαῖρν εἶναι πλείω, καὶ ᾿μάλιστα τοῦ 

ἀρχομένου ολο ὥστ' ἐν μέν τινι πολιτείᾳ τὸν βάναυσον 

ἀναγκαῖον εἶναι καὶ τὸν θῆτα πολίτας, ἐν τισὶ ὃ) ἀδύνατον, 
[ο Α 3 α . 9 ωὶ Ἴ 

οἷον εἴ τίς ἐστιν ἣν καλοῦσιν ἀριστοκρατικην και ἐν Π κατ 
. . ε . ’ . . 3 ’ 3 . α./ .) 

αρετην αἱ τιµαι δίδονται καὶ κατ ἀξίαν.' οὐ γαρ οἷόν τ 
5 - Δ Αν. 9 - ω) / / “λ ο] ’ 

ἐπιτηδεῦσαι τὰ τῆς ἀρετῆς ζῶντα βίου βάναυσον ἤ θητικὀν. 

6 ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαιο θῆτα μὲν οὐκ ἐνδέχεται εἶναι πολί- 

την (ἀπὸ 

Θάναυσον 

7 τεχνιτῶν. 

σχηµένον 

τιμήμάτων γὰρ μακρῶν αἱ μεθέξαις τῶν ἀρχῶν), 

ὃ ἐνδέχεται. πλουτοῦσι γὰρ καὶ οἱ πολλοὶ τῶν 
» ’ 1 / Ὡ . / 3 ο) Δ 3 

ἐν Θήβαις δὲ νόμος ἣν τὸν δέκα ἐτῶν μὴ ἀἄπε- 

τῆς ἀγορᾶς μὴ µετέχειν ἀρχῆς. ἐν πολλαῖς δὲ 
, / ια - ’ ε ’ ε . 9 

πολιτείαις προσεφελκεται και των ξένων ο νομος ο γαρ εκ 

’ ο) / ’ - 9 / Δ μις 
πολίτιδος εν τισι δημοκρατίαις πολιτής εστιν. τον αυτον 

8 δὲ τρόπον ἔχει καὶ τὰ περὶ τοὺς νόθους παρα πολλοῖς. οὐ 
. .] .) α) .] . - ’ - - 

μὴν ἀλλ ἐπεὶ δι ἔνδειαν τῶν γνησίων πολιτῶν ποιοῦνται 
/ 3 ’ Ν 8 9 ’ α - 

πολίτας τους τοιούτους (διὰ γαρ ὀλιγανθρωπίαν οὕτω χρῶν- 
ι α 8 η 4 .] 

ται τοῖς νόμοις), εὐποροῦντες ὃ) ὄχλου κατὰ μικρὸν παραι- 
ον 4 5 ὸ 1λ ω) Ὁ] ὸ /λ. ωὶ 4 3 .] 

ροῦνται τοὺς ἐκ ὀούλου πρῶτον ἢ ὀούλης, εἶτα του ἀπὸ Ύνυ- 

αὐτὸ γὰρ φανὲν τὸ λεχθέν] “«Ὠὶο 

πηᾶμετο Ῥε]ειοπίιπρ ἆαθβ (θβασίεη.” 
ΟίαἩτ. Ὑ]παῦ νο Ίαγο αἰτεαάγ βαἱᾱ, 
οἳ 10βε]ί, 1 εκρ]αϊπεᾶ, οθατβ πρ ἴμο 
Ροϊηῦ.” 

5 οὐ γὰρ οἷον] Ἠετο νο Ἠανο ἆεβ- 

ἨΙ66]Υ πο τθεᾶβοη ΥΠΥ Ατβιοῦϊο εκ- 

οἰαάθβ {ιο Ιπάπβίτια] Ῥορα]αίοἨ. 18 
Ῥγ ὧιο ατταπροπηεηί οἱ βοοϊεῦγ πο τοα- 

ΒΟΠ 068868 {ο Ἠο]ά σοοᾶ, πο εχο]αβίοπ 

νγου]ά 98880 ἴο Ῥο τοεφι]τεά, 1έ 15 α 
Ῥτοβ]ετη σγη]οὮ Β66ΠΩΒ 1η α {αὶτ γναγ οἳ 
βο]αβοη, ἵπ Τανγοιτ οἳ ἴπο Ἱπάπρίτα] 

Ῥορα]αίοἨ, ονήηρ ο [λμεῖν πἹπηΡοτ, 

υιεῖτ ογραπΙζα{οη, απά με αλάπιαϊο 

ἸπβπαοηπορῬ οἩἨ ο απεβθίοπ οἱ Ἰεΐδατο {ο 
εἁποαίίοη απά 5οη-οι]άγαοηυ νγλ]οὮ 
ΤΩΘΟἨΊΠΘΥΥ υγ] Ἠανοθ. 

7 δέκα ἐτῶν] ΄{ον  6ρ8οε οΓἔεη γθ8α15.᾽ 
Τ]αί Ἱπεννα] τηιβῦ εἶαρςε Ῥεύνγεσιι Ἠ]5 

πηϊχῖης 1η Ῥπβίπθβς οπά Ἠϊ5 αἀπιϊβδῖοῃ. 

{ο οῇῇσο. 
προσεφέλκεται] ΝΠΙάΔ1ο. «Τε Ίαυν 

ἄταννα ἵηπ 8οΟΠΠ6 οἱ {πο αἱεπς αἱδο,” 

:«επΙθἨί Βοσαχ πηαηομο Ἐτοιπάρ Ζ1π1 
Ῥήτοειτεσ]ή.”. Βαμτ. Ἐτατίρ. Με. 461. 

8 οὐ μὴν ἀλλά, κ.τ.λ.] “ποῦ Ἠουν- 

ονετ Ῥα6 ἐ]αῦ, νεη ἔτοπα νναπύ οἱ ϱε- 

πηιῖηθ οἰθίπεης {ευ Ἱπίχοάισο βαο] ἃ5 

{Ἠθβο, πἼθη ἴἨ6Υ Ἠαγο ππηρετς βι{ῇ- 

οἰεηῖ,' ἆο. εὐποροῦντες δ᾽ ὄχλου. Οοπιρ. 

Τηητ]γνα]], τῃ. 6τ, 1ος Ῥετῖο]θβ) ο 
ἴλο ΑἰλΠεπίαη τερ]θῦογ, 

ἀπὸ γυναικών] Ξ- ἐκ πολίτιδος, ὙνΠθχθ » 

πα 
ἴλο πιοῦπεγ οΏΙΥ ας οἰίσεη. 
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Ατο οἱ - 

Ἡὰ ͵ . ν ᾿ , , ἳ βάναυσοι 
5 .ι.. 

ὅτι μὲν οὖν εἴδῃ πλείω πολίτου, φανερὸν ἐκ οἴθποπα 

ω) / 4 / ΄ " Κα. Φ . ΦΆ α / 

ναικῶν' τέλος δὲ µόνον τοὺς ἐξ αμφοῖν αυτῶν» πολίτας 

ποιούσιν. 
’ 4 6 / / / ε / 2. 

τούτων, καὶ ὃτι λέγεται µαλιστα πολίτης ὁ µετέχων τῶν ο 
- ς το 3 / 

τιμῶν, ὥσπερ καὶ Ὄλμηρος ἐποίησεν 

ὡσεί τιν ἀτίμητον µετανάστην' 
ή / 4 5 « ο . 4 / 3 9 
ὥσπερ µέτοικος γαρ εστιν ὁ τῶν τιμῶν μή µετέχων. ἀλλ 
ο Δ ” 3 / ῳ / ια) ’ ’ - 

ου. οπου το τοιουτον επικεκρυκµενον εστιν. απατήης χαριν των 

] ’ . / 1Ι / ω Ὁ « / ο 4 ο . το 

συνοικουνγτων εστιν. οτερον Μεν ουν ετεραν / την αυτήν 8 

1278 Β 
θετέον καθ ἣν ἀνὴρ ἀγαθός ἐστι καὶ πολίτης σπουδαῖος, 

9 Ν λ , ε Φ Ἡ λ 
οτι τινος κεν πόλεως ο αυτος τινος 

- . - / 

δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων, 
4 5 - ) - . ο α Δ Δ ’ Ἀ 

ὃ' έτερος, κακεῖνος οὐ πᾶς ἀλλ ὁ πολιτικος καὶ κύριος 
’ ωὶ ’ 8 . « Ν ο] . ο - - 

δυνάµενος εἶναι κύριος, καθ αὗτον ἡ μετ) ἄλλων, τῆς τῶν 
Βλ δά ΑΡΗΣ , 

κοινῶν ἐπιμελείας. 
Ἐ 8 δὲ ο] ὸ ’ ν 4 ” ’ ό 

πει ε ταυτα ιὠρισται, το Μετα ταυτα σκεπτεον 

Τ]ιο οὐ]εοῦ 
οἱ ἴ]ια 
βίαΐθ. 

/ 4 / / ο ’ « 9 / 

πὀτερον μίαν θετέον πολιτείαν ἢ πλείους, κἂν εἰ πλείους, 
, Δ , Δ ὃ α ο » » / ’ ι 

τινες καὶ πὀσαι, καὶ ὀιαφοραὶ τίνες αὐτῶν εἰσίν. στι δὲ 
’ / / - 3/. 3 - 4 , 

πολιτεία πὀλεως τάξις τῶν τε ἄλλων ἀρχῶν καὶ μαλιστα 

4 ἀστῶν Ῥε]κ]ετ. 

αὐτών] ἀστῶν, εἀοριεά ὮΥγ Ῥε]κ]κετ 
απᾶ οἴλετβ ἵηπ Ῥ]αοο οἱ αὐτῶν, ἴα 
τεαᾶῖηρ οἱ ὑιο ΜΡΡ., 18 τε]εσθοά ὮΥ 
Βίαμν, Ν1οίκεβ αρτοεθΒ νηζμ Ἠϊτηα, Εσυ”. 

ΝΙ. ο τοίετβ ο (7ο. τ. ἵν. 3, Ὑγπετα 

Ῥε]κ]κοτ Ίνας τηνάο ἴλπθ βαπηθ «Ἠαπρο, απά 
-βαρροτίς Πῖ νίευγ ὮΥ 1ο ατσυππεηύ λαοί 

-. ἀστῶν 5 ΥθυΥ ταχο ἵπ Απίβέοί]θ,. αὐτῶν 
-.ρεγίαϊη]γ 866ΙΠΒ {ο 1παΚκο ροοᾶ ΒεΠΒο, 

"πε[ειτεά {ο {πο βαΏ]εοῦ οἳ ποιοῦσιν. 
«ΤΠΕΘΥ τα] οἴδίσεπβ {]οβο οπΙγ νο 
ἼἼανο α {λίμετ απιά πιοβλοτ Ῥοίμ οἳ 

{Ἠειηβε]νος, οἱ {1ο Ῥοάγ {ο γυἨῖο] ἔποβο 
πνΠο τηα]ε {Ποπ Ῥε]οπς, έαας 1τετ 
"Μία. Ρίαητ. 

9 Π. τε. 648. 
-.. ἐπικεκρυμμένον] “«Ὠιορ Ὑετμα]ίπ]ββ 

"νετάεοἷκέ 180.” δίαἩν. “Οὰ Τοη α βοῖη 
ἆς ἀβεϊπια]οχ οε5 ἀϊΙότεποςς.” Βύ Η]. 

ος Ἡ πιθαἩ : Ὑ]ετο {Πῖβ οχκο]αβίοη, 
ἴποιρ] ποῦ οχκρτεβεοᾶ ορεΠΙγ ἵπ {ο 
Ίβννς, 5 γεύῦ {δοϊ]γ αοὐθἀ οἩ, Τὸ ἵδ νηζ]ι 

ἵο γίουν {ο ἀθοαῖνο {ποβο, πΥ]είμοι βεί- 

ἐ]6γς {γοπη αρτομᾶ, οΥ Ῥογη 1η {ο οοἹΠ- 

γ, Νο ατο ππετε]γ Ἠνίπο ψηθ Όπεπῃ, 

ποῦ τθα]]γ αἀπα]θέθά Ιπίο {1ο βἰαῦο ᾖ 

Απά {πο ορ]εοῦ οἱ ἀεοεῖνίπρ (λεπτα πγου]ά 
Ῥο οΓ οοΓΒ6 {ο χθερ ἔπεπα απἲεῦ. 

1Ο τιωὸς μὲν πόλεως] “Τμαῦ ἵπ α 
ρῖνει βἰαίθ ἴΠεγ ατο Ιἀρη[σα], ἵη οὔμετβ 
ποῦ βο, απά θ ἵπ ΨΠοτη {16Υ ατο Ιά6ῃ- 
ὠσα], 15 ποῦ αΠΥ οἴίσεπ οἱ (λαῦ βἰαΐο 

ἨπάΙΠετεπ{]γ, Ῥαῦ ἴμο βἰαίαβπαη απά 
{Πο πηςη πο, αἶλετ βΙποΙΥ ος ση] 
οὔμετβ, ἵ8 οὗ 8η Ῥο αὖ πο Ἠοαά οἱ ο 

αἀπι]π]αίτα ου,  Βρεηρε] Ῥτοροβες {ο 
τεαὰ κἀκείνης (Ρ. 29, ποῖθ 29), Ῥα0 ἴπθ 

εἶαηρο ἵ6 ποῦ ηΘΟΘΒΡΑΣΥ. 

ὙΙΠ. 1 ΑΠοετ βεὐζ]πο ἴ]θθο Ῥτε]ί- 

ΤΩΙΠΑΙΥ Ῥοϊη{β, ὙΨθ ἨΟΝ7 Ο0Π1Θ Το ἴμο 

πηθίη ορ]θοί οἱ {πο ννοτ]ς, 

τῶν τε ἄλλων ἀρχῶν] “Ῥοί] σϱεπθ- 
ΓΦΙΙΥ, 35 {ο τιαρ]ρίταοἴθΒ, απά οβροθοϊαΙ]γ 
ἴμο βογετοεῖση 916, 
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Τ]ιο οὐ]οοῦ 2 ; ͵ κ ο ἁ . ώ : | 
νδἁλὰι της κυριας παντώγ. κυριον Μεν γαρ πανγταχου το πολίτευμα | 

βίο. τῆς πόλεως, πολίτευμα ὃ ἐστὶν ἡ πολιτεία. λέγω ὃ οἷον 
οσο πώς, 4 - - / ε - « -»ν ϱ 5 ἐν μὲν ταῖς δημοκρατικαῖς κύριος ὁ ὃημος, οἱ ὃ ὀλίγοι τού- 

ναντίον ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις' φαμὲν δὲ καὶ πολιτείαν ἑτέραν 
4. ’ . 9 ια 4 ” ) - / Ώ . 

εἶναι τούτων. τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον ἐροῦμεν λόγον καὶ περὶ 
. 3 ε / δὲ  - / / / 

τῶν ἄλλων. Ὑποθετέον ὁὲ πρῶτον τίνος χάριν συνέστηκε 
ο . ” » Αα :ὃ ’ - αν Ώ 4 

πόλις, καὶ τῆς ἀρχῆς εἴδη πὀσα τῆς περὶ ἄνθρωπον καὶ τὴν 
΄ - 3“ 8 . 

ὃ κοινωνίαν τῆς ζωῆς. εἴρηται δὴ καὶ κατὰ τοὺς πρώτους 
Ὠ) 4 ’ κ 

λόγους, ἐν οἷς περὶ οἰκονομίας διωρίσθη καὶ δεσποτείας, ὅτι 
’ / ι) ” ο) ῤ ια 4 4 

φύσει µέν ἐστιν ἄνθρωπος ζῴον πολιτικόν, διὸ καὶ μηδὲν 
- 3 

δεόμενοι τῆς παρ. ἀλλήλων Ἀρηθείας οὐκ ἔλαττον ὀρόγονται 

τοῦ σν οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ κοινῆ συμφέρον συνάγει, 

μά- 
λιστα μὲν οὖν τοῦτ᾽ ἐστὶ τέλος, καὶ κοινή πᾶσι καὶ χωρίς" 

4 καθ) ὅσον ἐπιβάλλει μέρος ἑκάστῳ τοῦ ν καλῶς. 

΄ . . ων ο ο . - / Δ ’ 

συνερχογνται δὲ και του ζην ένεκεν αυτου (ἴσως γαρ ἔνεστι 

τὸ πολίτευμα] “ο σονογηπιεηέ, | ταπίοη {ἐ]ο οἸστπσπό οἱ ῬθγεοπαΙ αάναπ- 
Απᾶ {πο οοπβαοη οἱ ἴμο βἰαΐα, ΟΥ 

ΊΠΟΤΘ ΒΊΟΤ{ΙΥ, ἴπο βἰαΐο 16 155 ϱογοτη- 

πηοηί; 1,όµαῦ, ο οβὲ πιοῖ, 19 ἐμο Ἰαησααρο 

οἱ αἱ φονθγηπιθηίβ, Ἱπποπατολίοα] οἳ 

τεραρ]σαη, Οοπαιραχο Είῑ, ΤΚ. νΏ. 6. 
Ῥ. 1168, Ῥ. 20, ὥσπερ δὲ καὶ πόλις τὸ 
κυριώτατον μάλιστα δοκεῖ εἶναι καὶ πᾶν 

ἆλλο σύστημα. 

«3 φαμὲν δὲ καί] Τμο βογοεταῖσῃ ἵῃ 
οσο] ἆἱᾷοτα, ἐΠιεταίοτο ἴ]ο οοπβ θα δΙοη 

ἀϊβετα, απά οἩτ ΟΟΠΙΠΙΟΑ Ίαησταρθ 
α1]ουγς (μα 16 ἆοθβ. 

ὑποθετέον] «Ὑγο παιβύ Βταῦ {αι α8 
α Ῥαβῖ {ον δαρβε(ιθηῦ ΤΘΔΒΟΠΙΠΟΑΕ, Δπ- 

Β/ΘΥΑ ο ἴμο πο απεράοηβ: μαι 18 
Όιο ορ]εοῦ ο{ {πο {ογπηκίίοη οἳ α εἰἴαῖε ἓ 

αηά1ψ, Ἠουν τΠαΏΥ Ἰπάς ο8 ρονεγη- 
πηεηῦ αΤο {πμογο-τ 

3 ἐν οἵς, κ.τ.λ.] ταατ]ςβ νετγ ο]εατ]γ 
ἴλο 6οορο οἱ ἴμε Επτεῦ Ῥοο]ς. 

καὶ μηδὲν δεόµενοι] “6νει 1 Ἰπ πο 

ἀεστοο ἵη ποεά οἱ πππύαα] αββϊδύαηοθ.) 
6οπιρατο Εν, τκ. 9. Ῥ. 1169, 6, 1οτ 
ἴμο {411 ἀϊροαββίοη οἳ {18 απθβίίοη, 

οὐ μὴν ἀλλά, κ.τ.λ.] 9601 16 18 ποῦ 

Ῥοββίβ]ο {ο εχο]αἆο {ποπ ἴ]θ Ῥοπάβ οί 

ἴαρο ν/Ἠ]ο]ι εαο] ππεπηΏετ οἱ {με βἰαῦθ 

ἀετῖνες {γοτη {πο ππῖοη, ἴπ Ῥτοροτβίοη 

ο πο ἆερτεο ἵη πίοἩ εαοῖ Ὦγ 16 18 
επαρ]εᾷ {ο Ίνα ποΡΙγ. 

4 τοῦτο] βο, τὸ ἕῆν καλῶς. 'Ῥιαΐ6 
ΕΜΠ τηεη ἆο Τοσπη πο κβοοῖα] απίοη 
{ος {ο 1,βο]ῇ, απᾶ πού {οτ βοοῖα] 146, 

πιά Ὑνηθπ {ογηιεά Ίπεη Ίκθερ 16 θἑοσείλετ 
Βο]εΙΥ πηΙζἩ τοίογεησθ {ο Ἠήε απά {ο 56- 

οπτο {λαῦ, απ]οβς ο Ἠατάραίρς ννήοα 

Οιοῖσ Ἠ{ο Ῥτίπσς γνῖθ] 19 Όθοοτηο Ῥαςέ οἩ- 
ἀαταπος,᾿ Οοπηρ. Ατποιά, Ποπ. Πἱ8ί. τα. 
167, «ε Ναβῑοπα, κο Ἱπάϊνιά πα], οππθεν- 

Ρα] αοφπθβος ἵπ ἰἠλεῖτ αοἰπαὶ οοπά]- 

Ώου, Ὑηθη 16 αΏρθαΤΒ ο Ῥο η ΑΠΥ 
ἀεστεε παίιιτα] ος εγεη επάαταβ]ο; απᾶά 
Όμεῖγ ἆθεῖτο οἱ οἨαησα, ΥΥἨΕΠΕΥΕΥ {Π6Υ 

ἆο {96Ι 16, 15 19685 ἴ]ο πήβ]ι οἳ αάναπο- 

πιο Έγοπι ροοᾷ {ο Ῥοέδος, ος α {οπά 

οτανῖηρ αἴῦεν πονεΙγ, Παιν ΑΠ 1Τθ- 
βΙδθ]Ῥ]ο Ἱπβύιποί {ο ε86οαρο Έοπι να ῦ 

Γ 18 οἸοατ]γ απά Ἱπζο]εταῦΙγ Ῥαᾶ, ονεπ 

λοαρ]ι ιου Ἠανο πο ἀεβπῖζο Ῥτοβρεοί 

οἱ ατη]νῖηρ αἲ σοοᾷ.””. Αβο, Ῥ. 554. 
ἴσως γὰρ ἔνεστί τι τοῦ καλοῦ µόριον] 

Τους 18 ἃ 4πθβΏΙΟΏ 8 {ο ἴ]ο Ῥ]αο 
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ασ ο να . 9 ν οκ ὦ ς 
τι τοῦ καλοῦ µόριον), καὶ συνεχουσι την πολιτικήν κοινωνιίιαν Τ]ο ἀππετ- 

οηῦ ΚΙπάβ 
ι Δ Ν αν κ. η ’ .λ 4 κ. 9 πι ἃ 
καὶ κατα τὸ ζων αυτο µονον, αν μή τοις χαλεποῖς κατα τον οἱ ΡοΥετη- 

βίον ὑπερβάλλη λίαν.. δῇλον ὃ ὡς καρτερούσι πολλὴν 

ο λ ᾿ / ᾿ » λ / κ 
ὡς ἐνούσης τινὸς εὐημερίας ἐν αὐτῷ καὶ γλυκύτητος φυσικῆς. 

᾽Αλλὰ μὴν καὶ τῆς ἀρχῆς τοὺς λεγομένους τρόπους ῥᾷδιον 

;. διελεῖν' καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις διοριζόµεθα περὶ παρ ρ ρ ρ 

ἀλήθειαν τῷ τε φύσει δούλῳ καὶ τῷ φύσει δεσπότη ταὐτοῦ 
συμφέροντος, ὅμως ἄρχει πρὸς τὸ τοῦ δεσπὀτου συμφέρον 

γὰρ ἐνδέχεται φθειροµένου τοῦ δούλου σώζεσθαι τὴν ὃεσ- 

’ ἁ 4 - . ’ ” - . / 

πάσης, ἣν. δὴ καλοῦμεν οἰκονομικήν, ἤτοι τῶν ἀρχομένων 

/ 4 ο 8 ω λ 5 / 6 9 λ 
᾿ µένων, ὥσπερ ὁρῶμεν καὶ τας ἄλλας τέχνας, οἷον ἰατρικὴν 

8 ’ Ν / σσ 9. / β ΗΝ ο 9 

γαρ κωλύει τον παιδοτρίβην ενα των γυμναζομένων ενιοτ 
Ὁ « δα 9) - Γ [ Φ 3 « 54 - 
εἶναι και αὐτον, ὥσπερ ο κυβερνήτης εἰς εστιν αει των πλω- 

5 / 5 / 9 τν / 4. / Δ κά. 
αρχοµενων ἀγαθόν' οταν οε τούτων εις γενηται και αυτος, 

ἴλθβο νγογάς β]ου]ά Ἰο]ά. ἈῬοπιθ, 8 
|. Βομποϊάος υγ ΟογαΥ, τοββίης οἩ ἔ]θ 
Ὑοί. Τηΐ0., να] {ο Ῥ]αοϱ ἴποπι αἲζεν 
τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν. 1ὲ 1 απάετ- 

Ὁ Βίαπά επι τίρ]Ώ{1γ, 16 18 πο τηα{ίοτ 
Ὢοτο {1εΥ εἰαπά. Ίπ αἰίμοι ϱ.φε 1 
τοῖεγ {]οτα {ο ο βοοῖα] απῖοη ΕΧΡΤΕΡΕ- 
ος---ἳξ {είν Ῥτοδεπύ Ῥ]αοσο ἵς Κερί, ὮΥ 
Όλο συνέρχονται, 1 ἠιεὶτ Ῥ]ασς ἶ5 αἱ- 

Γ.πεγοά, Ὦγ πολιτικὴν κοφωνίαν, Ἐοεί 

Γ Βοοϊιεῦγ απά ἴμο οΏ]εοῖς οἳ βοοἱθίγ οἩ 
: ᾶιο ΒΙπΙρΙ6 Ῥαβῖβ οἱ τηπύαα] νναηίς, α 
᾿Ἴονγαοι οπς ἔλαπ «Απκθοῦ]ε νγοι]ά ννῖρ]ι 
Γ 3ο {αλκο, βΠ Ἴοτο τοβα]ές {τοπι 16, 
ἴπετο Ἰς Ἱπρ] θά ἴπ 16 Ιπ]λετεη{]γ 8ΟΠ1Θ- 
Γμΐπρ ποῬ]θ, 8016 Πϊρ]οτ εἰεππεηί, 
«Του οαηποῦ πίέο νέλοιῦ οἰἰοίέτις, αν 

ἴιο Εγαϊζς οἱ ἐλαῖγ απῖοη, βοπηθίµίπς 
ροοἆ. Τηενε 18 Ἡοποισ ΑΠΠΟΠΡ {Π]ευςβ, 

ἵ6 4η Παβία αίήοη οἱ θ]ῖβ βἐαῦθιηθηῦ. 

6 ἀλλὰ μήν] Ἠετο Ῥερίπ ἴ]ο αη- 
Βν/οΥ {ο ἴλε 2Πᾷ 4ιθβίΙοἨΠ, πόσα εἴδη 
ἀρχῆς, Ἠετε σα]]εά τοὺς τρόπου». 

ἐξωτερικοῖς] Της ἔεττα ΤηΔΥ Ἠθτο Ιπ- 
οἶαάς, απά ῬτοραβΙγ ἆοθβ, {1ο Ἐπται 

Ῥοο]ς. Οοπηρατο Ι. ν. 4, πιά ποῖθ. 

ϐ οὐ γὰρ ἐνδέχεται] 10 ἆοθβ πού 
ΔΏΘΝΥΕΤ αΏβο]αθε]γ {ο περ]εοῦ {ο βἶανε, 
ΔΏΥ ΙΠΟΤΟ {μαη αΠΥ οἴπετ ρατί οί Ρτο- 

Ρετίγ. 

7. ἣν δή] «απᾶ 16 1 014, ποῦ δεσπο- 

τικήν, ὑπαί ννε επιρΏα{Ιοβ]]γ ομ]] οἶκο- 
νοµικήν.᾽ 

αὐτῶν] Αο, τῶν ἀρχόντων. 

τηθη, 

» 3 - 9 ’ : ιὸ αν) 

κακοπάθειαν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων γλιχόμενοι τοῦ ζην, ὅ 

ξ να / ε π . ῃ ῃ ” 9 
αὐτῶν πολλακις. ἡἤ μὲν γαρ δεσποτεία, καιπερ ὄντος κατ΄ 6 

Ωω 4 Α ια) 9 - 

οὐδὲν ἧττον, πρὸς δὲ τὸ τοῦ δούλου κατὰ συµβεβηκός' ου - 

, ’ ε .) / 5 η 8 ἃ 8 - ιβ 

ποτειαν. ᾖΆ δε τέκνων αρχη και Ύυναικος και της οικιας 7 

’ 9 ΔΝ Ἀ .. Δ 9 - Ἱ) [μαι 4 . 9 

χαριν εστιν Ί κοινου τινος αμφοῖν, καθ αυτο µεν των αρχο- 12709 

4 ο ᾳ ς 34 Ἆ . Δ δὲ .λ » - Ὡ) ὲ : 
και γυμναστικήν, κατα συμβεβηκὸς εκαν αυτων εἰεν' ου9εν 

τήρων. ὁ μὲν οὖν παιδοτρίβης ὴ κυβερνήτης σκοπεῖ τὸ τῶν 8 



Τ]ιο ἀϊπετ- 
οπύ Ἰῑπάς 
οἱ σ6ονετη- 

ΠΠΘΏ{, 
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κατὰ συμβεβηκὸς µετέχει τῆς ὠφελείας' ὁ μὲν γὰρ πλωτήρ, 

ὁ δὲ . / ω / ὃ / / ὸ Δ 
των γυμναζομένων εις γινεται παι οτρίβης Ωγ. ιο 

4 8 Δ 3 / ο .ἲ φ 4 / 9) Α 

καὶ τᾶς πολιτικας ἀρχάᾶς, ὅταν ἢ κατ ἰσότητα τῶν πολιτῶων 
- 3 η) ε ’ π ’ .) αν 4 

9 συνεστηκυῖα καὶ καθ ὁμοιότητα, κατὰ µέρος ἀξιοῦσιν ἄρχ- 
’ / [ωὶ ’ 3 ω) 9 ’ - 

ειν, πρότερον μέν, ᾗ πέφυκεν, ἀξιοῦντες ἐν µέρει λειτουργεῖν, 
λ - λ / λ ε 3 / ο! / 

και σκοπειν τινα παλιν το αυτου ἀγαθον, ὠσπερ προτερον 

9 8 ή 9 ’ Δ . / ’ ζω) 4 Δ 8 

10 αυτος αρχων εσκοπει το εκεινου συμφέρον! νῦν δὲ διὰ τὰς 
3 ’ 8 ο) Δ - - .] 3 9 Α 9 ο 

ὠφελείας τας ἄπο τῶν κοινῶν καὶ τας εκ τῆς ἀρχης Βούλον- 
- 9” 4 5 / ε / ο τα - 

ται συνεχως αρχειν, οἷον εἰ συνέβαινεν υγιαινειν αει τοις 

” - Ὁ . Δ ο ο/ ” ὁε. 

αρχουσι νοσακεροις ουσιν' και γαρ αν ουτὼς ισὼς εοιώκον 

4 9 , 8 / 6 6/ 4 - Δ ῳ 
11 τας αρχας. φανερον τοίνυν ὡς σαι µεν πολιτεῖαι το κοινη 

’ Α ο 4 9 Δ / Ὡ 

συμφερον σκοπουσιν. αυται μεν ὀρθαι τυγχανουσιν ουσαι 

λ 8 ϱ - [ [ο 4 Δ ’ / ο 

«κατὰ τὸ ἁπλῶς δίκαιον, ὅσαι δὲ τὸ σφέτερον µὀνον των 

7 
Την]βίοη 

ε οΓ 6οΥοτη- 

ἀρχόντων, ἡμαρτημέναι πᾶσαι καὶ παρεκβάσεις τῶν ὀρθῶν 
ω) ’ - 

πολιτειῶν' δεσποτικαὶ γαρ, ἡ δὲ πόλις κοινωνία τῶν ἐλευθέ- 
» , 

ρων εστιν. 

ῃ λ [ Φ ορ ’ 9 ν ῃ 
Διωρισμένων δὲ πτουτοων εχομµενον εστι τας πολιτείας 

3 ’ ΄ κ . 3 4 ’ 9 ’ . -- 

ἐπισκένασθαι, πόσαι τον ἀριθμον καὶ τίνες εἰσί, καὶ πρῶτον 

πιοπίς. πὰς ὀρθὰς αὐτῶν' καὶ γὰρ αἱ παρεκβάσεις ἔσονται φανεραὶ 
2 τούτων διορισθεισῶν. Ἐπεὶ δὲ πολιτεία μὲν καὶ πολίτευμα 

, 3 / / ᾿ 4 Δ ’ - / Ἱ 

σήµαινει ταυτὀν, πολίτευμα ὃ ἐστὶ τὸ κύριον των πόλεων, - 
/ ω ’ .λ Ἀ / ο] 4 

ἀνάγκη ) εἶναι κύριον ἡ ἕνα ἢ ὀλίγους ἡ τοὺς πολλούς, ὅταν 
4 ε 8 ὃν ο ε 4 Δ Δ Δ / 

µεν ὁ εἲς Ἰ οἱ ὀλίγοι Ἰ οἱ πολλοι πρὸς το κοινὸν συμφέρον 
/ , 1 υ 9 - μη 4 4 [ 
αρχωσι ταυτας Μεν ὀρθας αναγκαιον ειναι τας πολιτείας, 

8 ὁ μὲν γὰρ πλωτήρ] {ον οοπιρ]εῖθ- 
ηθβ8 ἴμοτο 18 τοφα]τοά κυβερνήτης ών. 

ϱ Διὸ καί, κ.τ.λ.] ἙῬθοαιβο ἴΊεγ 
Ἰοο]ς {ο πο οοπΙΠΠΟΠ σοοά. 

ὅταν ᾖ] ΒαρΡΙΥγ 4” ποπηϊπα[ῖνο ἡ πὀ- 
λις5, {ΤΟΠ πολιτικά». 

κατ᾽ ἱσότητα καὶ καθ ὁμοιότητα] 

οη ἴ]Ἠθβο Όπνο Ῥτίποίριθϐ. ἜΤ]ο εχρτθβ- 
βΊοη 15 οφ ιΠνα]εηύ {ο α ΤΠΟΓΘ ΟΟΠΙΠΠΟΠ 

οη6, ἐξ ἴσων καὶ ὁμοίων. 

ἀξιοῦσω, ΄ παν ὑπ] 19 Ῥαἳ τισ.) 
ᾗ πέφυκεν] (48 18 ἴμο παίιτα] οο11ΓΑ6, 

ἐν µέρει λειτουργεῖν] “Τπαῦ α1] επλου]ά 

ι) 

βογνο ἵπ τη, απᾶ ἴλαῦ θ.ο]ι, α{ἴετ 

Ἰο]άϊπρ Ἠϊς οβῇσθ, βηοα]ά αραΐπ αὐθοπά - 
{ο Ἠϊ5 ονύΏ ΙΠ0θγθβίς.᾽ 

1ο νῦν δέ] απβνγοτίηςσ ἴο ἴἨο πρό- Ἱ) 
τερον μέν. | 

ΙΙ ὅσαι πολιτεῖαι] αἱ ρονετη- 
πηθηΐς {λμαί, Όοπιρ. ἼΊδοο. Βαπαῦ, 
ΡΡ. 250, 26ο, ΨΊχογο ἔῑο β81Πθ οοπο]ι- 
ΒΙΟΠ 18 60Π1Θ Το 88 {ο πε Ῥτϊποῖρ]θς οἳ ! 

σουοεγηππεη{ϐ απά ἐ]εῖν ἀῑνΙβίοης. . 

ὙΤΙΠ. ο σηµαίνει ταὐτόν] {οι οἳς 
Ῥτεβεηῦ Ράγροβθ. 

Μ 



ΠΠ. 7] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ. 196 
. , - ο] α Ἀ 

τὰς δὲ πρὸς τὸ ἴδιον ἡ τοῦ ἑνὸς ἢ τῶν ὀλίγων ἢ τοῦ πλή- 
ια 

θους πάρεεβάσεις: ἡ γὰρ οὐ πολίτας φατέον εἶναι τοὺς 

Τν]βίοη. 

ο{ ϱοΥετη- 
ΤΠΘΗ{Β. 

µετέχοντας, ἢ οεῖ κοινωνεῖν τοῦ συμφέροντος. καλεῖν ὃ 8 
»ρ - . - 4 ἳ Ν χ 9 Α 

εἰώθαμεν τῶν µεν μοναρχιων την προς το κοινον ἀποβλέ- 
’ ’ Δ 4 - ον / ο, ’ 

πουσαν συμφέρον βασιλείαν, τὴν δὲ τῶν ὀλίγων µεν πλειό- 
. Ν Ὁ] ΔΝ Ν 3” 

νων ὃ) ἑνὸς ἀριστοκρατίαν, ἢ διὰ τὸ τοὺς ἀρίστους ἄρχειν, 
Γ] .Ἱ Ν - Ἀ - 

ἤ διὰ το πρὸς τὸ ἄριστον τὴ πόλει καὶ ποις κοινώωγνγουσιν 

..-ς 

αὐτῆς. 
’ ο. Ν ΔΝ ” - - .) 

συμφερον, καλεῖται το κοινον ὄνομα πασων τῶν πολιτειῶν, 

4 Δ ” 8 8 ] 

ὅταν ὃδὲ τὸ πλῆθος προς το κοινον πολιτεύηται - 

πολιτεία συμβαίνει ὃ εὐλόγως". ἕνα μὲν γὰρ διαφέρειν 4 

κατ ἀρετὴν ἡ Ἰὀλέγουν κ κκὰν, πλείους ὃ) ἤδη Χαλεπὸν 

μββσθ, πρὸς πάσαν ἀρετήν, ἀλλὰ μάλιστα τὴν πολε- 1279 Β 

κήν αὕτη γὰρ ἐν πλήθει γέγνοταιν διόπερ κατὰ ταύτην 

τὴν πολιτείαν κυριώτατον τὸ προπολεμοῦν, καὶ µετέχουσιν 

αὐτῆς οἱ κεκτηµένοι τὰ ὅπλα. 
’ . . ’ 9 [ δὲ 9 / 

µένων τυραννίς µεν βασιλείας, ὀλιγαρχια ὸε ἀριστοκρατίας, 

δημοκρατία δὲ πολιτείας. ἡ μὲν γὰρ τυραννίς ἐστι μοναρχία 

πρὸς τὸ συμφέρον τὸ τοῦ μοναρχούντος, ἡ ὃ ὁλιγαρχία 

πρὸς τὸ τῶν εὐπόρων, ἡ δε δημοκρατία πρὸς τὸ συμφέρον 

ἢ γὰρ οὐ πολίτας, κ.τ.λ.] Έον ἡ πὀ- 

λα ἵβ κοφωνία πολιτῶν, ἡ δὲ πολιτικὴ 

κοφωνία τοῦ συμφέροντος ἕνεκα συνέ- 

στηκε. ΟΌοπιρ. Ι. 1. απά ποῖθ, 
8 τῶν μὲν μοναρχιῶν] «Τη {ιο ο.βθ 

ΟΓ {πο πποπαχοµ]θες Ίνα αβα]]γ οδ]1 ενα 
ο οοπβΙζαίοη. γγ]ο] ΊἸοο]κς ἴο {1ιθ οοἱῃ- 

ΊΠΟΏ Ἰη{ετερύ. ι τὴν ἀποβλέπου- 
σαν, 1 απἀετείαπά πολιτείαν. 

4 συμβαίνει δ εὐλόγως] “6068 ἀϊί- 

Ἰότεπσες ἆο ἀάποπιπαβοη βοπὀ {οτί 

Ἰαβίος,”. αγ δὲ Ἠῆαιο, Ἰ τοίοτ 6 
βἰτιοῖ]γ {ο ἴμο Ἰαδῦ ἔοτπι οἱ 6ογετη- 
πηεηῦ, απά ἐχαηβ]αῦε {Πο Ῥαβραρα: Τηα 
τοβα]6 16 δισ] α5 γοι τηϊσ]ῦ τεαβοπαΡ]γ 

εχρεοῦ; {ος νη]]εῦ 16 15 ροββῖρ]ε {ο Επά 
0Π6 ΤηᾶΠ οὗ α {ον οἳ επ]ηοπ νἹτίιο, 
ἵη Ῥτορογίίοη α5 γοι ΙΠΟΓΘΔΒΘ {1ο ΏΠ]- 

Ῥου, 16 Ῥεοοπιθς ἀϊβοα]έ {ο Επά {παπι 

{ταῖπες απιά Ππ]ςηΏεᾶ ρεπεγα]]γ; 1Γ{οαΏΥ 

εχοσ]επος, 16 συ] Ὦο Ἱγατ]]ο οχοε]]οποό 

ἴλαί νι] Ῥο ἀενε]ορεά ἴπ Ίιθτα. Τὸ 18 

οηθ ο υγπῖοὮ Ίατσο ΠΠΩΡΕΙΡ ἆτο β11β- 

οερϐϊΡ]6, απιά βο γε βπά ναί ἵπ υΠ]βΤοστη 

οἳ σογετηπηεη{ ια ΒΙΡΙΕΙΙΘ Ῥο]ΨΕΓ 16- 

β]άες ἵπ πο πηΠίατγ οἼαββ, απά Τὸ ἵβ 

ορεηΏ {ο ἴΠοβο νο Ἰανο ροῦ {11 ατ- 
πιουσ,᾽ Οοταρ. ΤΙ. Χνπ. 4. Τ1ο ρα8- 
βασο 6 αηπ αγονα], λιαῦ ἴποισ] Ἱτπ 

βίτ]οῦ {]ιεοτγ Ίο Ῥ]αοθβ Πο {]τερ {ογπηΒ 

οἩ α1εγε], αἲ εαπα]1γ τίσ]{, ῬτασΙοα]1γ 

{λογο 15 αἩ Ἰηέεγνα], απά ἔ]ιο θμ]γά {ογτα 

15, Ίγοιη {πα παίατο οἱ ἴ]ο οᾳδε, ηοῦ 

βιβδοερϐϊΡ]ο ο{ 84οἩ Ῥετ[ροίοη 38 ἴ]θ 

Ἠταῦ απιά βοοοπάἀ, 14 18 {Πο Β4ΊηΘ 00ἨΗ- 
οἹαβίοη 48 αυ οἱ ΕΛ. ντ. ΧΙ. 2. Ῥ. 
116ο, 36, χειρίστη ἡ τιµοκρατία. Τ]]8 
νη]] οοπηθ πποτθ Ῥτοπηϊπθη{]γ {ουγγανά 

Ἰαύε, ΥΙ. (ΤΥ.) ντιπ, 

’ 3 - 9 

παρεκβάσεις τε των ειρη- 5 
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ΤΑ ΑΙ | : ος . .. 
Ῥιν]είοη τὸ τῶν ἀπόρων' πρὸς δὲ τὸ τῷ κοινῷ λυσιτελοῦν οὐδεμία 
οἴμούοη- , να ν 

πιεηζ.  αὐτωγ. 
α 4 Αν 4 ’ 3 η / ϱ ’ ’ 

8 Δεῖ οὲ μικρῷ διὰ µακροτέρων εἰπεῖν τις εκαστη τούτων 
- - . ’ 8 τ νά Δ 3 / - 4 

Το οο- τῶν πολιτειῶν ἐστιν' και γαρ εχει τινας αποριας, τῳ δὲ 
ταρῦ {οτπ]β. ΤΗ, ῃ ὃ - .,  οἳ , 3 /. 

περι εκάαστην μέθο ον. φιλοσοφούντι καὶ μὴ μόνον ἀποβλέ- 
’ - » - 

ποντι πρὸς τὸ πράττειν οἰκεῖόν ἐστι τὸ μὴ παρορᾶν μηδέ 
4 - Δ 4 ϱ 

τι καταλείπειν, ἀλλὰ δηλοῦν τὴν περὶ ἕκαστον ἀλήθειαν. 
Μ δὲ 4 4 / θ / 3 ὸ [ 

2 στι δὲ τυραννὶς μὲν μοναρχία, καθαπερ εἴρηται, ὀεσπο- 

τικὴ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας, ὀλιγαρχία ὃ) ὅταν ὧσι κύριοι 
- Ν / 

Ὁπῆς πολιτείας οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες, δημοκρατία δὲ τοὐναν- 
[ή ο ε Δ ’ ο) ΑΡ 9 3 εό ἳ 

τίον ὅταν οἱ μὴ κεκτηµένοι πλῆθος οὐσίας ἀλλ ἄποροι. 
3 

ὃ Πρώτη ὃ' ἀπορία πρὸς τὸν διορισμόν ἐστίν. εἰ γὰρ εἷεν 
ε [ ά ” ’ ” / / ὰ] 

οἱ πλείους ὄντες εὔποροι Κύριοι τῆς πόλεως, δημοκρατία ὃ 
[ον ο] 5 ’ “ἃ 

ἐστὶν ὅταν ἤ κύριον τὸ πλῆθος, ὁμοίως δὲ πάλιν κἂν εἴ που 
, ἑ ὁ--ᾱν - 

: συµβαίνη τοὺς ἀπόρους ἐλάττους μὲν εἶναι τῶν εὐπόρων, 
/ ὃν κ ’ ω) - αν, ιν ὸ δν /. 1 

κρείττους ὃ ὄντας κυρίους εἶναι τῆς πολιτείας, ὅπου ὃ ὁλί- 

γον κύριον πλῆθος, ὀλιγαρχίαν εἶναί φασιν, οὐκ ἂν καλῶς 

ΎΠΤΙ. α τούτων] ΄Έ]ιονο Ι490.᾽ Έου 
16 866ΙΩς οἶθαν {τοπ υγπαῦ {ο]ουνς, ]αύ 

19 18 ποῦ ἴμο πγ]ο]θ παπηΡογ ἐλαῦ Ίο 18 

Ἱπθεπάϊπρ {ο οοηβἆετ. Ἠῖς αθοπῖοἨ 

18 {ογ 8ΟΠηθ6 {πιο οοποεηίταῦεἁ οἩἨη ο]- 

. ΡΑΤΟΠΥ απᾶ ἀεπιοσταογ. Ἴπθβο βθεπα 
ταῦπετ οαῦ ο ρίασςθ, απά οισΗῦ {ο Ίανθ 
ὑμεῖν (πεαίππεπό ἵηπ Ῥοοχκς ΥΙ. ΥΤΙΠ.- 
αν. 1.) τα Ἱν μα ἐΠαῖτ ΙΠΙΠΙΕΠΒΘ 
Ῥτασίίσα] Ἱππροτύαπορ, {Τ0Σ 0]α6γ ννετθ 
τοἈ]1γ {ο οη]γ 4θο {οΓΠΙΡ αοἰὐπα]]γ ἵπ 
ννοχ]ς, Ἱπάαοθς Ἠϊπι {ο ἀεν]αία {γοτη ἴ]θ 

ΠΠΟΤϱΘ Αἰτιοῦ Ἰοσίοα] Βεαπεπος οἳ Ἠ]8 

Ῥοοκ { 
τῷ δὲ περί, κ.τ.λ.] «1Ιί 18 αἰτιο]γ 

{ο Ῥπβῖποβς οἳ ἴπο Ῥ]]οβορβίοα] ἵη- 
ααῖτετ ἵπ εαο]ι ἀερατύπιθηί, ποῦ 6ο οΥ6Γ- 
]οο]ς.᾽ 

2 δεσποτικὴ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας] 

επι 18 ἴπο τα] οἳ α Ἰηαβίος ΟΥΕΣΓ 
βΊανεβ ν/ηετο ἴἼετο ἸἨ8ά Ῥεεη α 98 
Ῥομάσα] βοοϊείγ.’. Τὸ 18 βαρετιπάποεᾶ 
οη. ΒΙΟ] α βοοἱἰεῦγ Ῥτεν]οιβ]γ εχ]ῖπρ. 

- 

«Τε ἰσταπῖ,” {ο αποίθ {Τοπ ἃ Ῥαβδασθ 
νημ]ο]ι {ΙτΙγ τερτεδεηύς λε οἸιατασίετ 

οἱ {ο Ἰαΐετ (γταπύς ο{ ὤτεεοςῬ (Ατπο]ᾶ, 
Ἰοπυ. Πίδί. 1. Ῥ. 474), '"Ἠαά ΈΏτοκεῃ 

ἵπίο ἴλο Ποιά οἳ οἰνι]πεά βοοϊείγ, Ίο 
Ἠαά φοαίοά Ἠϊπηβο] οἩ {λε πθο]5 οἱ Ἠϊ8 
οοιΠίΥΥΙΩΦΗ, {ο σοτϱε εαο]; Ῥτεναϊ]ῖπς 

Ῥαββίοη οἱ Ἠϊβ παίατο αἱ {]εῖτ οοβί, 

πνζἩ πο Ῥτϊποῖρ]ο Ῥαῦ ἔ]α Ἰπέεγεςδί οἳ 
Ἠϊβ οὗω Ῥοπεγ.”. Τ]μο Ἰαΐετ ἴγταπίβ 
απά ἴλο εατ]ῖετ ἀεεροῖς πααβύ Ῥε Κερ 
ἀϊθαποῦ, 

8 πρώτη δέ] “αὐ ἴλο οιζδεῦ {]ενθ 

απ1βος α ἀΠου]ύγ, βασσεθύεά ὮΥγ ια 

ἀεβπϊθίοηυ ρἴνεη. Τη τπβηΥ τηὶσηῦ 
Ῥο πΘαΙΏγ απά βοτνετεῖρῃ; οι αραῖη, 

ἴλμο {ον; τηϊσ]Ώῦ Ὦο Ῥοος απά βογετεῖρη : 

να β]α]] ννε οα]] 6ο σφογοεγηππεη{Β ἓ 

Τ] αΏβυγογ Ατκζοῦ]ε σἶνεἙ 18, ]ιαῦ 16 

18 Τη {πο νγθα]ίἩ απά ο Ῥονετύγ (ναί 

Ἠθς {μα τος] ἀἰδάποίίοπ, ἴπε πΙπΙῬεΥ 1Β 

απ αοοϊάεηθ. ὁ 
κἂν εἴ που] “ενεη 1 αΠΥΥΊεΓε.᾽ 



Γ Νηζλοιιξ εχοερ{ίοη.᾽ 

ΤΠ. 6. ΠΟΔΙΤΙΚΩΝ ΕΓ, 

δόξειεν διωρίσθαι περὶ τῶν πολιτειῶν. ἀλλὰ μὴν κἄν τις 
Α » Α 5 / 4 ᾿ / ο Ὦν 3 / λ 

συνθεὶς τη μεν ευποριᾳ την ὀλιγότητα τή ὸ αποριᾳ το 

υ" ς/ ’ 3 , .) ’ 8 

πλῆθος οὕτω προσαγορεύη τας πολιτείας, ὀλιγαρχίαν µεν 

12/7 

ΤῬιδΗποθῖοη 
Ῥείνγεεῃ 

οἸἱσατο]γ 
απᾶ ἆεππο- 

οτβοΥ. 
9 Ὀ) Δ . ” . ” λί 4 λ2θ ” - 

εν 1] τας αρχας εχουσιν οι ευποροιί ο ιγοι το πλήησος οντες, 4 

δημοκρατίαν δὲ ἐν ᾗ 
/ Αα 

οἱ ἄποροι πολλοὶ τὸ πλῆθος ὄντες, 

ἄλλην ἀπορίαν ἔχει. τίνας γὰρ ἐροῦμεν τὰς ἄρτι λεχθείσας 6 
/ «ο / ι » να Ἡα 9 

πολιτείας, τὴν ἐν ᾗ πλείους οἱ εὔποροι και ἐν ἡᾗ έλαττους οἵ 
5 ’ ο ’ - - ΄ [ 

ἄποροι, κυριοι δ εκατεροι των πολιτειῶν, είπερ μηδεμία 

- ο 4 .] Ἀ 

λόγος ποιεῖν δῇῆλον ὅτι τὸ μὲν ὀλίγους ἢ πολλοὺς εἶναι κυ- 
’ ’ 5 3 Ν ” 3 / 4 4 - 

ριους συµβεβηκός ἐστιν, το μὲν ταῖς ολιγαρχιαις τὸ δὲ ταῖς 
) « 4 η 9: ερ ον / 4 5 

δηµοκρατίαις, διὰ τὸ τοὺς μὲν εὐπόορους ὀλιίγους, πολλους δ 

εἶναι τοὺς ἀπόρους πανταχού: διὸ καὶ οὐ συμβαίνει τὰς ῥη- 

; 3/9 ’ . Δ 9 ’ 3 Φ.. ελ ’ ε 

' ἄλλη πολιτεία παρα τας εἰρημένας ἐστιν» ἔοικε τοίνυν ὁ 6 

θείσας αἰτίας γίνεσθαι διαφορᾶς ᾧ δὲ διαφέρουσιν ἥ τε7 

δημοκρατία καὶ ἡ ὀλιγαρχία ἀλλήλωι, πενία καὶ πλοῦτός 
ο) 4. 9 - ’ ιά ο / ἃ - 3/ 

εστιν. και αναγκαιον µεν, ὀπου αν ἄρχωσι διὰ πλοῦτον ἀν 12959 
8 ’ / / ω ’ 9 / ς/ 

Τ έλαττους ἄν τε πλείους, εἶναι ταύτην ὀλιγαρχιαν, ὅπου 

ὁ οἱ ἄποροι, δημοκρατίαν' ἀλλὰ συμβαίνει, καθάπερ εἴ- ὃ 
ϊ 4 ον / 4 ν) δὲ ς ος ) ο 

ποµεν, τους µεν ὀλίγους εἶναι τους ὁε πολλούς" εὐπορουσι 
νι ια . / ” 9 / ’ ’ ) 

μεν γαρ ὀλίγοι, τής δ' ἐλευθερίας µετέχουσι πάντες" δι ας 
ο .Ρ . η 9. λα Ἡ .. Α ’ 

αιτίας ἀμφισβητοῦσιν ἀμφότεροι τῆς πολιτείας. 

4 οὕτω] «πάει {Ἴθβο οοπά11οἨ8,᾽ 
“Ίτοπα ή Ῥοϊπύ οὗ νΙουγ.) 

6 τών πολιτειῶν] “οἱ ἐ]εῖν ταβρεος- 

"Ίϊνο βἰαίος.᾽ 

6 ὁ λόγος] ΄Ἔ]ε οοιπβθ οἱ {ἶα αἲ- 
δυτηεπῦ. Τη 8 απά ἴμο {οΠονίπς 
“ΒΕΟΙΙΟΠΑΒ, 1 Ἠανο α]ετεά Ῥε]κ]ετ βἴορ- 

 ρίης. Ῥοίῃ αξζεγ διαφορᾶς, ὃ 6, απά 

Γ δηµοκρατία», 8 7, 1 5αρβΜθι{έθ α οοἶο 
{ου α. {111 ε{ορ. 

τὸ μέν] Τη 5 7, ᾧ δέ, νο Ἠανο ἴ]θ 

Ῥατίίο]ο (ναῦ αΏβν/οτβ {ο {16 µέν Ἠετο, 
"ὀνπ]εῦ ἴμο Ῥεῖης {ευ ΟΥ ΠΙΔΠΥ 1π ἴ]θ 
Ρονετπῖηρ Ῥοᾶγ 18 αη αοοϊἀεηί, ἅτο., 
ἡμαῦ Ὦγ πνοἩ τεα]]γ λε Όννο ἀῑδετ,) 
δο. 
, πανταχοῦ] επιρ]λαθίς, ΄ΕΥ6τγΥΊηςτο, 

9ο {]αί Ἡε τηϊσηί 

οη Ἠϊς ο Ῥτϊποῖρ]θς, 1. νι. 6, Ἰοοῖς 
οἩ 16 85 ο {αοῦ οἱ παΐυτο. 

διὸ καὶ οὗ συμβαίνει] ’3ο ἴαῦ αβ 
α. {αωοῦ νο ἆο ποῦ Επά ἴλμαί ο 03868 
βαΏροβεᾶ 4ὔονε οσοιχ, (Παῦ {Πο αἱἱεσοά 

οα189ς ο{ ἆπεγεηοο τεα]1γ εχϊαῦ. Το 

βίτοβς Ἰ9ς οη συμβαίνει απᾶά γίνεσθαι, 

{πο ροηϊ]νο διαφορᾶς ἀερεπάβ οἩἳ αἷ- 
τίας, τὰς αἰτίας διαφορᾶς γίνεσθαι, 

7. καὶ ἀναγκαῖον μέν... ἀλλὰ συµ- 

βαίνει] Μοτε τερι]ατ]γ ο νοπ]άἁ Ὀθ 
συμβαίνει δέ, ΝΤΙΠ. (Υ1.) ντ. 6. Οοπῃ- 
ρατο αι, αἆ Ον. ΤΧ. νἱ. 5, “«9ε- 

Ῥίας εὔῖαπη Ῥοπίϊζατ ἀλλά αρί δέ πιαρῖ8 
οοπνεπῖτο γ]ἀδύαν,” Ἠο σἶνεῦ ΤΠΑΠΥ 
ΙΠΒΔΏΟΘΑΒ, 

8 δὺύ ἃς αἴτίας] ΄απᾶ υνεα]έ]ι 1π ἴλμθ 
οηθ 6386, ΠαΤΩΡΘΤΑ ἵπ {μα οίματ, τηλ] 
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Ὄνητ 19: Ληπτέον δὲ πρῶτον τίνας ὅρους λέγουσι τῆς ὀλιγαρ- 
βρεοίινο Ἶ ρ μ Ἶ 

ποίῖομα οἳ χίας καὶ δημοκρατίας, καὶ τί τὸ δίκαιον τό τε ὀλιγαρχικὸν 
18108. Δ / / Ν ο / / 8 καὶ δηµοκρατικόν. πάντες γὰρ ἅπτονται δικαίου τινός, ἄλλα 

0 µέχρι τινὸς προέρχονται, καὶ λέγουσιν οὗ πᾶν τὸ κυρίως 
’ ω - 5 α / ωλ ο 5 3 

δίκαιον. οἷον : δοκεῖ ἴσον τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ ἔστιν, ἀλλ 
9 ” . 9 - 3 . .] ” - ’ 

2 οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς ἴσοιο. καὶ τὸ ἄνισον δοκεῖ δίκαιον 
Ὡὶ 3 ’ . 3 3 9. α- . . - . / ε 

εἶναι" καὶ Ύαρ ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάσιν ἀλλα τοῖς ἀνίσοις. οἱ 
δὲ ” 9 ” .] ωὶ 4 ’ - λ ὁ) 

ε τούτ αφαιρούῦσι, το οἷς, καὶ κρἰνουσι κακῶς. το 
3” ο . « - ε Ψ δὸ ὸ « - - 

αἴτιον ὅτι περι αὐτῶν ἡ κρισις' σχεὸον ὁ οἱ πλεῖστοι φαῦ- 
3. ΄ ’ ϱ/΄ 3 .) . .Ἀ / / 

3 λοι κριται περὶ τῶν οἰκείων. ὡστ ἐπεὶ το δίκαιον τισίν, 
λ ’ λ 4 / 9 - , ο 

και ὀιήρηται τον αυτον τροπον επι τε των ἱπραγµατων και 

6 ’ 9/ ’ 9 . 9 - η η 
οἷς, καθάπερ εἴρηται πρότερον, [ἐν, τοῖς ἠθικοῖς, | τὴν µεν 

τοῦ πράγματος ἰσότητα ὁμολογοῦσι, τὴν δὲ οἷς ἀμφισβη- 
- ’ 3 Ν Ν λ / ή / 8 

τούσι, µαλιστα µεν διὰ τὸ λεχθεν αρτι, διότι κρινουσι τα 
αι « Ν οἳ ” λ . Ν Α-- ’ / . 

περι αὐτους κακως, επειτα δὲ καὶ διὰ τὸ λέγειν μεχρι τινος 
6” ή / ’ «β δι / ο ω) ε 

4 εκατέρους δίκαιόν τι νοµίζουσι ἱκαιον λέγειν απλῶς. οἱ 

σε ο «Φα διαφ Ε -4φα 

4 λ Ἀ / Εά ω Ὡω / σα 3 

µεν γαρ ἀν κατα τι ἄνισοι ὡσιν, οἷον χρήµασιν, ὅλως οἵου-- 
” 4. ε Ν αἱ ’ 9/ Ὡ 9 θ / ο ' 

ται ἄνισοι εἶναι, οἱ ὁ ἂν κατα τι ἴσοι, οἷον ἐλευθερίᾳ, ὅλως 
” Α΄ 4 , 9 , 3 : λ - 

8 ἶσοι. ἧΤτο δε κυριωτατον ου λεγουσιν. ει Μεν γαρ των κτην 

εαοῖ ρατίγ εαπα]]γ οἸαίτη ἴ]πα αἰαῦο 48 | γὰρ δίκαιον τυγχάνει ὄν, δύο ἐστί, καὶ ἑν ᾖ] 

169 ση.) οἷς τὰ πράγµατα, δύο. καὶ ἡ αὐτὴ ἔσται 

ἰσότης οἷς καὶ ἐν οἷς' (διῄρηται τὸν 

ΙΧ. 1 τίνας ὅρους λέγουσι] «νιηαῦ | αὐτὸν τρόπον) ΄απά {πο ἀῑνιρίοαη συ - 

Ἅτο ἴπο Ἠπηϊοβ απᾶ ἀεβηϊίοπα αβαα]]γ 
εἀορύεά ἓ Απά ἵη ἔ]ιεβο φογετητηθη (8 

10 ἵ6 ῬοσυΠατ]γ α αἀθβίοη οἳ Ηπαϊζβ, 8 

ὑιεῖτ ῬουπάατῖθΒ ατο Π]-ἀεβπεᾶ. 

µέχρι τιὸς προέρχονται, κ.τ.λ.] 

«ἜἨεγ αἆναπορ οηΙγ αἃ οετίαῖη να, 

απά παν {α11 Ποτό οἱ ἴμο Γα1] βἰαΐε- 

πηρηῦ οἱ βἰτιοῦ ]αβί]ορ.” 

2 τὸ οἶκ] «ἴπε απθβίοη οἱ {]ιε Ῥετ- 
ΒΟΠΒ {0 ὙΊοπ).᾽ ΤΊ6γ οπαῖῇ {πο τε]α ου. 

8 τισἰν] Τπϊ8 αρτοςς νη δι 118 Ίαη- 
6υαρο 1π {πο ΕΙ. Υ. υΙ. 4. Ῥ. 1121, 18: 

ᾗ δὲ δίκαιον, τισίν. 19 ν]ιο]ο οἱ ἴμα 

οἸιαρίεν αποϊθεᾶ, ὙγΙοἩ Ἱπνερί]σαῦεβ τὸ 

διανεμητικὸν δίκαιον, ΄ἀϊδαιραίινο 118- 

σο,᾽ αΏοπ]ά Ῥο οοπιρατεᾶ. 
ἐπί τε τῶν πραγμάτων καὶ οἶς] οἷς τε 

Ῥε πιαάθ οἩ λα Β4Π1θ Ῥτϊποῖρ]θς ἵηπ τε- 

αροοί οἱ {1ο ἐΠίπσᾳς ἀῑνιάθά, απᾶ οἱ ἴῑιθ μί 

Ῥ6ΓΒΟΠΒ {ο Ὑγοτα {16Υ ατο ἀῑνιάεά.᾽ Τ6 
πηαβῦ πεοθβκατ!]γ Ῥο α τε]αῦῖνε ἀῑνιβίοη. 

ἐν τοῖς ἠθικοῖς] 1 ἁοαρί ίς ταίετ- 
6Π06. πρότερον 1 Ἱππβρίπο Ίγας επουρ] 

{ο Ατ]βζοΐ]ο, πο ἀῑά ποῦ νδῃ {ο βερᾶ- 

ταῖς ἴ]ιθβθ ἔνγο γγοτ]κϐ οΓ 18 ὮΥ αΠΥ νετ - 

πηαχ]κεἆ ἀῑσάποβοη. ΤΠεγ νετ {ο πα - 
Ἱηπΐίθρτα] Ῥατῦς οΓ οπε Ψηο]ς, απά ἴΠεγ 

Ἠανε Ῥεεη {οο ΠἨδία νιενεά ἵπ ενας 
Ἠρ]ῦ. ΤἩεγ αγο ἵη Γαοῦ ἴνγο ΏοοΚβ οἩ 
Ῥομδίσαι βοἴεπορ, 

διότι] Ἠετο αρσαῖπ 16 18 οἸεατ]γ {οΥ 
ὅτι. 

4 τὸ κυριώτατον] «Τ1ο οαρ]{α] ροϊπθ.᾽ ἳ 

| 
. 
η 
ἃ 

.. 
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Τ]εϊν το- 
βρεοίῖνε 

ηΠΟΙΟΗΡ οἱ 
Παβ/ᾳσθ. 

’ ρ 3 - - 

µαάτων χαριν ἐκοινώνησαν καὶ συνῆλθον, τοσοῦτον µετέχουσι 

τῆς πόλεως ὅσονπερ καὶ τῆς κτήσεως, ὥσθ᾽ ὁ τῶν ὀλιγαρχι- 
κ , , κ' ον 

κῶν λόγος δόξειεν ἂν ἰσχύειν οὐ γὰρ εἶναι δίκαιον ἴσογ. 
’ - « Δ - - τα 

µετέχειν τῶν ἑκατὸν μνῶν τὸν εἰσενέγκαντα µίαν μνᾶν τῷ 
’ λ 8 Γω -- απ -- 

δόντι τὸ λοιπὸν πᾶν, οὔτε τῶν ἐξ ἀρχῆς οὔτε τῶν ἐπιγινο- 
/ 9 4 - - - - 

µένων. εἰ δὲ μήτε τοῦ ζην µόνον ἕνεκεν ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ ό 
Ὁὶ - Δ ᾿ δε] - Α 

εὖ ζων (καὶ γὰρ ἂν δούλων καὶ τῶν ἄλλων ζφων ἦν πόλις 
͵. - .. . ὃ 4 λ 4 , 8 / ὃν. α 
νῦν ὁ οὐκ ἔστι διὰ τὸ μὴ μµετέχειν εὐδαιμονίας μηδὲ τοῦ ζἢν 

Δ / 

κατᾶ προαἰρεσιν), µήτε συμμαχίας ἕνεκεν, ὅπως ὑπὸ μηδενὸς 
η) ’ ὸ 8 α] 9 ) 4 3 - 3 Ν 

αδικῶνται, µήτε ὁιᾶ τᾶς ἀλλαγας καὶ τὴν χρῆσιν τὴν πρὸς 
3 4 .] υ] ’ 

ἀλλήλους' καὶ γαρ ἂν Ἴῦυρρηνοὶ καὶ Καρχηδόνιοι, καὶ παν- 
ωὶ 3 . 3 [ο υ] - 

τες οἷς ἐστὶ σύμβολα πρὸς ἀλλήλους, ὡς μιᾶς ἂν πολῖται 

πόλεως ἦσαν: εἰσὶ γοῦν αὐτοῖς συνθηκαι περὶ τῶν εἰσαγω- 
, αι ’ . ω 4 9 - 3 8 . 

γίµων καὶ σύμβολα περὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν καὶ γραφαὶ περὶ 
/ 3 3 ” Ὁ 9 .) ”ν .. 8 ’ 8 

συμμαχίας ἀλλ᾽ οὔτ ἀρχαὶ πᾶσιν ἐπὶ τούτοις κοιναὶ καθε- 
[ο 9 - ον 3 

στάσιν, ἀλλ᾽ ἕτεραι παρ᾽ ἑκατέροις, οὔτε τοῦ ποίους τινὰς 
Ὁ) ὸ - ’ ή ο ους Ἡ 1 ο) ὸ . 

εἶναι δεῖ φροντίζουσιν ἅτεροι τοὺς ἑτέρους, οὐδ ὅπως μηδεὶς 
ἀὸ ” - { Δ Δ / δὲ / ιά 

ἄθικος ἔσται τῶν ὑπὸ τὰς συνθήκας μηδὲ µοχθηρίαν ἕξει 
’ αν . / 

µηδεμίαν, ἀλλὰ µόνον ὅπως μηδὲν ἀδικήσουσιν ἀλλήλους. 
.] -- . πο [ο 

περὶ ὃ ἀρετῆς καὶ κακίας πολιτικῆς διασκοποῦσιν ὅσοι ὃ 

 Ὃπ 

12850 Β 

5 οὗ γὰρ εἶναι] ΄Έοτ ἴπεγ αγ Ἡ 9 

ποῦ Γ1γ.) 
τῶν ἐξ ἀρχῆς οὔτε τῶν ἐπιγιομένων] 

οἴμετ ο με ρτϊποῖρα] ου οἱ {1ο Ργοβίβ 
ποοταῖηρ.᾽ ΤηϊΒ 16 Ῥετμαρς {ο βἶπῃ- 
Ῥιερς. Τὸ παϊσηέ, 1 Ομη]ς, Ὦο πλαβοι- 

πα: εἴμον οἱ ἴΠοβο ν]ιο ογρ]πα]]γ 

{ 9Ἴοης οἳ Πατεμο]άετς. 
6 Ὑγεα]ίι ος Ῥτορετύγ 1 Ῥαέ ἴπο 

{. Ῥαβῖς οἱ 61ο βοοῖα] Η{6 : ἃ δεῖ ὑπάρχεῳ. 

Ἠεποο (πε οἩρατολίοα] οἰαίπῃ Ώθοοπιθβ 

ἨΠΒΟΊΙΠά 38 8οοΠ ας γοι τῖδο Ἠϊσηεγ απά 

βἰαΐε {Πο τοα] ορ]θοῦ οἱ {πε βοοῖα] ππίοη. 

ΌὉοπιρατο Μτ Οογηενγα]] Τ,ουνίΒ, οη ΟΡί- 
| πίοη, οἩ. ΥΠ. χνΠ. Ῥ. 232, ἆο. 

| μηδὲ τοῦ ἕῆν κατὰ προαίἰρεσιν] Οοπιρ. 

ή, Χ. νΙ. δ. Ρ. ΤΙ77. δ: εὐδαιμονίας 
Ἡ οὐδεὶς ἀνδραπόδῳ µεταδίδωσυ, εἰ μὴ καὶ 
᾿ βίου, ἴἶιο οαιἱνα]εηύ οἱ ἕῆν κατὰ προαί- 

ᾱ, 1. 

{ οοπσϊραίθἆ, ος οὗ παμβοφποπέ ρεπογα-- 

ρεσι». 
συμμαχίας] Όοπαρατο ΤΙ. 1. 2. 
διὰ τὰς ἀλλαγάς] ΟΠ. 1. 3-5. 

σύμβολα] Έοτ α ρατου]αχ Ιηβίαποε 

οἱ {]ια απ]ο οἳ 6θβο ἔνγο ΠΔΡΙΟΏΒ ΟΟΠΙ- 

Ρατο (τοίο, 1Υ. 275, 6. 
Τ]ι6 βεηίεπος ὑογπη]παῦθς αὈταρί]γ αἲ 

ἴ]ο οπά οἱ ἴΠ]β βθοὔῖοη, απά, ϱΤΑΤΩΙΩΔ- 

ὥσα]]γ, ἔ]ετο ἵβ πο αροἀοβῖβ. ΤἩο τεα] 
βΡοάοβ!Β, ἵπ Ῥοϊηῦ οί 86Π86, Ῥορίης ψΙίῃ 
5 8: περὶ δ᾽ ἀρετῆς; απά Ἴετο 16 ποῦ 

{ου {ο ᾗ καὶ οἱ ἴμο πεχῦ οἸαιβδθ, ἴπο 

νλο]θ πιὶρΏ{ Ὦο οτἀετεᾶ, 6νεη 5 16 ΙΒ, 

Ῥταιγ τορι]ατ]γ : εἰ δὲ µήτε τοῦ ἕν 

ἕνεκεν---μήτε συµµαχίας---μήτε διὰ τὰς 

ἀλλαγάς-- περὶ δ᾽ ἀρετῆς- -ϕαν ερὀν. 

7. πᾶσιν κοιναί] ΄ οΟΠΊΠΠΟΠ {ο αἲ (ιο 

οοπίτασθίησ Ῥατζϊθς ΤΟΥ {]οβο οῬ]εοῦς.᾽ 

τών ὑπὸ τὰς συνθήκας] ΄οΓἴ]ιοβε ο 
οοπης ιπάος {ο ἐγοαθίος. 

9 



πας 

οοπβ ΩΙ (α0θβ 

Όλο βοοῖα] ἐπιμελὲς εἶναι τῇ Υ ὡς ἀληθῶς ὀνομαζομένῃ ον, μὴ λό- 
ΠΙΟἨ., 

{ 

9 ’ ε , ο) υδ 9” 9 - λ ’ 4 / 

19 εστιν. οµοιως ουὀ εἰ τινες οἰκοιεν χωρις µεν, µη µεντοι 

11 / ο ο / ὸ Δ ή δή 3 9 , 5 
χιας, ουὸ ουτω πω πόλις. ια τινα οἡη ποτ αιτιαν. ου 

: : 

9 

Ν 

190 

3 / 

Φροντι  λων εὐνομίας. 

μμ, χάρι. 
- / 

τόπῳ διαφέρουσα µόνον τῶν ἄποθεν συμμάχων’ καὶ ὁ νόμος 
’ . 

συνθήκη, καὶ καθάπερ ἔφη Λυκόφρων ὁ σοφιστής, ἐγγυητῆς 
- ωὶ - . 

ἀλλήλοις τῶν δικαίων, ἀλλ᾽ οὐχ οἷος ποιεῖν ἀγαθοὺς καὶ 
[η 4 ’ ς/ 

δικαίους τοὺς πολίτας. ὅτι 
’ ὼ.. η) / α ο! φανερόν. εἰ γάρ τις καὶ συνάγοι τοὺς τόπους εἰς ἕν, ώστε 

ϱ/ Ν ’ / . ’ - / 

ἅπτεσθαι τὴν Μεγαρέων πὀλιν καὶ Ἠορινθίων τοῖς τείχεσιν, 
Δ 

ὅμως οὗ µία πόλις. οὐδ' εἰ πρὸς ἀλλήλους ἐπιγαμίας ποιή- 
΄ πα - - ’ 

σαιντο" καίτοἰι τοῦτο τῶν ἰδίων ταῖς πόλεσι κοινωνηµάτων 

. 5/ ϱ/ 4 - 9 ᾿ ε 9 - 
τοσοῦτον ἄποθεν ὥστε µη κοινωνεῖν, αλλ. εἴησαν αὐτοῖς 

Α 4 [ο 9 ) ο 8 Ν ’ Ὡὶ 

νόμοι τοῦ μὴ σφᾶς αὐτοὺς ἀδικεῖν περὶ τὰς μεταδόσεις, οἷον 
μα ο , «δὲ ο ὁ αν ς , «δ ἅ 

εἰ ὁ µεν εἴη τέκτων ὁ ὁε γεωργος ὁ ὁε σκυτοτὀµος ὁ ὁ ἄλλο 
- 4 ] - ΄ ’ Ν / ν - 

τι τοιοῦτον, καὶ το πλΏθος εἶεν µυρίοι, µη µέντοι κοινωνοῖεν 
5” Δ Ἀ - ’ Ὠὶ . - . 

ἄλλου μηδενὸς ἢ τῶν τοιούτων, οἷον ἀλλαγῆς καὶ συµµα- 

Δ δν δν ̓ Ν 4 ’ - ΄ 9 Ώ . 
γαρ { ια το μή συνεγγυς της κοιγωνιας. ει γαρ και 

/ ὶ ϱ/ - ϱ/ , - - / 

συνέλθοιεν ουτω κοινώνουντες, εκαστος µΜεντοι χρφτο τὴ ἰδίᾳ 

9 ο, / 9 ’ ο σο « 9 ’ εν 
οικιᾳ ωσπερ πόλει και σφίσιν αντοις ὡς επιµκαχιας ουσΏης 

θ . 4 1ὸ Α ’ νὰ ο ἳ Ὡ) 
βοη Ουνγτες επι τους αοικουντας κΜονογ,. ου ουτὼς αν ειναι 

ὸ ’ , - 9 ο - 9/ ε ’ « - 
όξειε πὀλις τοῖς ἀκριβῶς θεωρούσιν, ειπερ οµοιως ὁμιλοξεν 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ, 

ᾗ καὶ φανερὸν ὅτι δεῖ περὶ ἀρετῆς 

γίνεται γὰρ ᾗ κοινωνία συμμαχία τῶν ἄλλων 

Γρ. 

δὲ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, 

Ελασμνν μεν  νθρορές λα ῤβκεστ-ας να 
.υ- ως. Ἄὰ, μς. ας... η 

αν -ᾱ Δρ 

8 μὴ λόγου χάριν] ΄απᾶ ποῦ τηθγθ]Υ 

1Ώ ΏΒΙΩΘ.᾽ 

/ γίνεται γάρ] ΄Έου οὔ]ογνγῖβο.᾽ 
τῶν ἄλλων] βο. συμμαχιῶν. τῶν ἄπο- 

θεν συμμάχων ἵαδ τοἠιπάαπύ τεα]1γ. 

συνθήκη] ΄α πηοτο ἰτεαῦγ ;) α ΠιετεΙγ 
περα[νο (Π]ηρ. 

Λυκόφρων] Βὺ ἨΠαῖτο ααοίΐθΒ οἴλμου 

Ῥαβρασθς Ὑνπετο Ίο 16 πηθηὔ]οπεᾶ ὮΥ 
Ατβίοί]θ, Ῥιαέ 16 ννοι]ά 6θοπι {ιαί Ὦο- 

γοπά {5 ποῖηρ ἵβ που, 
ὅτι δὲ τοῦτον, κ.τ.λ.] “ Βαῦ ναί ἴμ]β 

]8ῦ 16 ο {γιο Ηρ]έ ἵπ γνἨ]οἩ {ο τερατά 

Ἰ8νν, α8 Ῥοΐπρ οἷος ποιεῖν ἀγαθοὺς καὶ 

δικαίου», 18 ϱ1θαγ.᾽ 

ϱ καὶ συνάγοι] ΄ννοτθ 6ΥεΏ {ο της 
ἴπεπα ἑορεύῃοτ βο ἐ]αῦ.᾽ 

ἐπιγαμίας] Τηϊθτπιαπτίαροβ: «απά 
γεῦ,᾽ βαὖ8 Ατὶβζοί]ε, 6 0Π]8 18 οηθ ος ἴΠθ- 

βοοῖα] αοῦς νη]οὮ ποτ Ῥατζσι]ατ]γ 
οἸατασύετῖϐο ἴμο απῖοη οἳ ἴμο οἴίπεηΒ ᾖ 

ο{ {Πο Β41Πθ βίαΐθ.᾽ (τοίθ, 1Ι. 349. 

1Ο οὐδ' οὕτω πω πόλις] Νοῦ εγεπ 
Βο πποιυ]ά 16 αὐζαίη {ο πο Ἰάεα οἱ α 
βίαΐθ.᾽ .ἁ 

ΙΙ ἐπιμαχία] (α ἀε[οπαῖνο αἲ]]- 
4ποθ.᾽ 'Τ19 ραββαρε τοαάς οάά]γ, πού ἵη. 
ἴλο ν/αΥγ οἱ οοπίταςί, Ῥαί οἱ ΠΠαβίταΙοη ἡ 

ο {1ο οΟΠΙπΙΟΠ ]ησιασο οἳ οἩς ἀαγ. 9 

ο ο -- 
ον ο. ὁ 

ο ο ο ο... 
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’ ε) 4 

συνελθόντες καὶ χωρίς. φανερὸν τοίνυν ὅτι ἡ πόλις οὐκ ἔστι 
. 4 μ-. ον ” . η] 4 [ο 

κοινώνία τόπου καὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν σφας αὐτους καὶ τῆς 
’ .) . - 4 - ’ 

µεταδόσεως χάριν’ ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, 
/ 

εἴπερ ἔσται πόλις, οὐ μὴν οὐδ' ὑπαρχόντων τούτων ἁπάντων 
2. / » » ε 39 / λ » 9 / 3 
ἤδη πὀλις, ἀλλ ἡ τού εὖ ζῶν κοινωνία και ταῖς οικιαις και 

» / ’ 

τοῖς γένεσι, ζωης τελείας χάριν καὶ αὐτάρκους. οὐκ ἔσται 
’ - Δ Ν 8 

μέντοι τοῦτο μὴ τὸν αὐτὸν καὶ ἕνα κατοικούντων τόπον καὶ 
. - 3 Ν 

χρωμένων ἐπιγαμίαις. διὸ κηδεῖαί τ) ἐγένοντο κατὰ τὰς 
/' . ’ 4 / 8 3 - - 

πόλεις καὶ φρατρίαι καὶ θυσίαι καὶ διαγωγαὶ τοῦ συζην' 
. 3 - / ” λ - - 

τὸ δὲ τοιοῦτον Φιλίας ἔργον" ᾗ γαρ τοῦ συζην προαίρεσις 
4 - ΔΝ Ὁ) - ω 4 - 

φιλία. Ἔέλος μὲν οὖν πόλεως τὸ εὖ ζην, ταῦτα οὲ τοῦ 
’ ᾽ - - - 

τέλους χάριν». πόλις δὲ ἡ γενῶν καὶ κωμῶν κοινωνία ζωης 
ο Δ . ’ - ὸ ο) ’ ο ’ 8 . 

τελείας καὶ αὐταρκους' τοῦτο ἐστιν, ὧς φαμεν, το (ων 
2 / Ν - α ο) 5 / [ή 

εὐδαιμόνως καὶ καλῶς. τῶν καλῶν ἄρα πράξεων χάριν 
’ ω) 4 4 [ 3 .) 5 Α - 

θετέον. εἶναι τὴν πολιτικήν κοινωνίαν, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ συζην. 
” σα ’ , .) 4 ’ 

διόπερ ὅσοι συμβάλλονται πλείστον εἰς τὴν τοιαύτην κοι- 
/ ο ’ - Ἀ - η 4 

νωνίαν, τούτοις τῆς πόλεως µέτεστι πλεῖον ἡ τοῖς κατὰ μὲν 
/ λ / » 9λ / Δ λ 4 λ 

ἐλευθερίαν καὶ γένος ἴσοις Ἰ μείζοσι κατὰ ὃὲ τὴν πολιτικὴν 
. ἳ - . Α 

ἀρετὴν ἀνίσοις, ἢ τοῖς κατὰ πλοῦτον ὑπερέχουσι κατ ἄρε- 
4 ὃ' « / 9) Ν οι ’ . 4 . 

τήν ὑπερεχομένοις. τι µεν οὖν πάντες οἱ περι τῶν 
- 9 ” ’ ο) / ’ 

πολιτειῶν ἀμφισβητοῦντες µέρος τι τοῦ δικαίου λέγουσι, 
Δ - ’ : 

Φανερον ἐκ τῶν εἰρημένων. 
/ ὃ 9 ’ , ὸ » ων / Ὡ) - / ο) 

Έχει ἀπορίαν, τι 9εῖ το κὐριον εἶναι τῆς πόλεως. ἡ 

12 ταῦτα μὲν ἀναγκαῖον] «Βοοιτίῦγ | τικήν. 
οἳ τὶσΠἰς απᾶ Ῥγοροτίγ τηαβέ οχῖςέ, τὸ τοιοῦτον] Αο, τὸ συζην, ΠΠ. ΙΧ. 
ἴμετο 16 {ο Ῥο α βἰαΐο; Ῥιαῦ 6 πιαγ | Ικ. Ρ. τΙόο, Ὁ. 
οχΙβζ, απά ἴπετο πθοά ποῦ Ὦγ νιγίαο οί 

Ἡβ αχἰρίοποο (ἤδη) Ῥε α εἰαΐε, ἐλαί ννῖ]] 

Ῥε, ὅτο.᾽ 

ταῖς οἰκίαις καὶ τοῖς γένεσι] «Ἑαπη]- 
'1θς απά ασστοραίος οἱ {απηϊ]]θς.᾽ κώμαις 
Ἰη {με Ῥ]αςο οἳ γένεσι νγου]ά Ἠανο Ώθετ 

Ίηοτο οοηβϊκίεπὺ υηζἩ Ἠϊς σεηογα] Ἰα1- 

6υαρο. 
13 διό] Τηϊβ τείετβ {ο κοινωνία τοῦ 

εὖ ἕζῆν, κ.τ.λ., ἵη ὃ 12: «Το βθοιτθ 

Μπ]β,᾽ ο. Οοπιρ. ΕΙ. νΙΠ. χ. 5. Ῥ. 
1161, 18: πᾶσαι δ᾽ αὗται ὑπὸ τὴν πολι- 

15 τὴν τοιαύτην κοφωνίαν] 5ο. τῶν 

καλῶν πράξεων. Τί 6 ἴο ἴ]οβο ν/Ίιο 
οοπίτ]ραία πιοβῦ 0ο {ογγατά ἴμο γιο 
ορ]εοίς οἳ ἴ]ο βοοϊείγ, ἴ]λαί {Πο Ίαγβ6Υ 
βΏατο Ίη ἴμο σονεγηπηεηύῦ ος ἐ]ιο βοοϊϱῦγ 

Ῥτορετ]γ Ῥεἱοηβ»ς. 

µέρος τι] Βοΐπε ρατῦ, απά ΒΟΠ1Θ Ῥατί 
ΟΠ]. 

Χ-ΧΙΤΥ, Τί τιιβδί το γοπιεπηΏογαά 

]αῦ ἴἼοεο οἸαρύοτ ατθ απΠίθ 8Ροτ6- 
πηβ/1ο. 

9. -ϕ 

Ἠγλαῦ 
οοπβζα{οΒ 

{1ο βοοῖα] 

ΠΙΟΠ, 

12 

19 
Τ]ηο τοα] 
οἰαῖτα {ο 

Ῥοπγετ 1Π ἃ 
βαΐθ. 

Ἰ4 1281 
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/ . ηθ ἃ 3 Χ / Ἀ . 5. - Ἀ 

γαρ τοι το πλήθος, ἠ τους πλουσίους, ἤ τους επιεικεῖς, 
Δ / ιά / λ / . . - ’ 

τὸν βέλτιστον ἕνα παντων, ἡ τύραννον' ἄλλα ταῦτα παντα 
” , / / κ ἁ ε , ἄῑδ ν 
ἔχειν φαινεται ὁυσκολίαν. τί γαρ; ἂν οἱ πένητες ὁια το 

’ Ὡ) ὸ ’ Δ - ’ ”- 3 . ο ὸ 

πλείους ειναι οιανεκωγται τα των πλουσίων, τουτ ουκ αοι- 

κὀν ἐστιν; ἔδοξε γὰρ νὴ Δία τῷ κυρίῳ δικαίω. τὴν οὖν 
3 , / Ν ’ ο) . ’ . ’ / 

ἀδικίαν τί χρη λέγειν την ἐσχατην; Τ]αλιν τε πάντων 
/ ε / 9 - 9 ’ Ἀ ὸ / 

ληφέντων, οἱ πλείους τα τῶν ἐλαττόνων ἂν ὁιανέµωνται, 

φανερὸν ὅτι φθείρουσι τὴν πόλιν. ἀλλὰ μὴν οὐχ ἤ Υ᾿ ἀρετὴ 

φθείρει τὸ ἔχον αὐτήν, οὐδὲ τὸ δίκαιον πόλεως φθαρτικόν' 
6 Αν ιο 4 .] ” ” 5 -/ 3 3. 

ωστε δῆλον οτι και τον νοµμον τοντον ουχ οιον τ είναι 

δίκαιον. Ἔτι καὶ τὰς πράξεις ὅσας ὁ τύραννος ἔπραξεν, 

9 . Φ , / / λ Α / 
αναγκαιον ειναι πασας δικαίας" βιάζεται Ύαρ ων κρειττῶν, 

ὥσπερ καὶ τὸ πλῆθος τοὺς πλουσίου. Αλλ᾽ ἅρα τοὺς 
ν / λ/ . .λ. 4 , ο ϕὰ ω... 
έλαττους ὀίκαιον αρχειν και τους πλουσιους; αν ουν κακεινοι 

9 4 . λ ’ λ λ 9 . 
ταυτα ποιωσι και διαρπάζωσι και τα κτήματα αφαιρῶνται 

α / ο «ο. 4 ὃν ὁ 4 α/ ” ν. 
4 τοῦ πλήθους, τοῦτ᾽ ἐστὶ δίκαιον; καὶ θατερον ἄρα. ταῦτα 

ια) ’ - 3 

μὲν τοίνυν ὅτι πάντα φαῦλα καὶ οὐ δίκαια, φανερόν. ᾽᾿Αλλὰ 
ας ο 34 . ν , 4 , να. ον 

τους επιεικεις αρχειν δεῖ και κυριους εἶναι παντων. ουκουν 

4. 4 5 να) Ὡ) ’ 4 / 
ανάγκη τοὺς ἄλλους ἀτίμους εἶναι παντας, µήῆ τιµωµενους 

. να ὧς 4 « , . 4 . , 
ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς' τιμαᾶς γαρ λέγομεν εἶναι τας ἀρχάς, 
9 ’ 9 3 - 3ος 3 - - 4 ” 

ἀρχόντων ὃ αἱεὶ τῶν αὐτῶν αναγκαῖον εἶναι τους ἄλλους 

ὃ ἀτίμου. Αλλ) ἕνα τὸν σπουδαιότατον ἄρχειν βέλτιον: 
) 9» Α. . ’ αν. ε λ 5 ’ 

ἀλλ ἔτι τοῦτο ὁλιγαρχικώτερον' οἱ γαρ ἄτιμοι πλείους. 

᾽Αλλ᾽ ἴσως φαίη τις ἂν τὸ κύριον ὅλως ἄνθρωπον εἶναι 

ἆ, 1 ἔχειν δυσκολίαν] “ἴο ἵηνο]νο 
απρ]θαβαη{ ΟΟΠΒΘ(ΊΘΗΟΘΒ.᾽ 

ἔδοξε γάρ] “Τί οἳη Ἠατᾶ]γ Ὦο Αβο, ἵ8 

πο αΏβυνετ, {ου 16 Ὑγθβ 1ο υγ] οἱ ἐ]ιαῦ 

Ρατί οἱ {ο βἰαΐθ πνη]οὮ 18 τ]σ]Ώ{]γ βονο- 

ταῖρη. 

2 πάλι τε πάντων ληφθέντων] “Α- 
βαΐη, ἴα]κο α]ὶ ἰοροί]ος,᾽ αἴη]ς ἔ]ο εἶο- 
πιοηί οὗ γγοδΗ] απιά Ῥογετῦγ, απά Ἰοοῖς 
ΤΘΤΘΙΥ {ο πΙΙΠΡοΓ, 
ἤ Υ ἀρετή] ἙΥ 108 ἀεβηϊίοη ἵπ ΕΙ. 

Π. Υ. 2. Ῥ. 1196, 15, ἴ]ιθ γοτγ οοπίτατγ 
1 {1θ ο.5ε: οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό τε εὖὔ 
ἔχον ἀποτελεῖ, 

τὸ δίκαιον] ἡ δικαιοσύνη πολιτικό, 1. 

τ. 16. 
8 ἀλλ ἆρα] “Ῥιΐ ἆοορ 16 ἴΊιεη {ο]- 

1ου ἓ) 

θάτερον] ΄Τηε οἴ]θιτ ο.δε βαρροβεά 

Ἀρονο.) 

4 μὴ τιµωμµένους] Ἱ ποῦ Ἰπνεριεά ι | 

νηθ Ῥο] σα] οΏ1οθβ. τιµάς: οοπιρᾶτε 

ἴμο Τιαῦῖη ΄ ἨοΠΟΓΘΒ.᾽ 
6 τὸ κύριον εἶναι, κ.τ.λ.] ΄Τηπαϊ ια 

βονεταῖση Ῥούψεγ βΏοπ]ά τοράο ἵηπ α- 
ΤΩΗΔΏ απά ποῦ 1π πο Ίαν 15 Ῥαᾶ, Παβ]α 

38 πιΦΏ 18 6ο {ιο Ιποϊάεπ{ς οἱ ΡαβΑΙΟΠ.᾽ 
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ΎΠοτο ἵν 
πο 8- 

Ῥτεπιθ 
Ῥούπεχ {ο 
τοβιἆο ἓ 

ἀλλὰ μὴ νόμον φαῦλον, ἔχοντά γε τὰ συμβαίνοντα πάθη 
3 ) , .λ Φ Ὡ / ν) 9 Δ αν 

περι την ψυχήν. ἂν οὖν ἣ νόμος μὲν ὀλιγαρχικος δε ἡ ὃη- 

ποκρατικός, τί διοίσει περὶ τῶν ἠπορημεμωνί πα, 

γὰρ ὁμοίως τὰ λεχθέντα βόμη, Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλ- 
11 

λων ἔστω τις ἕτερος λάγορ ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι ο ρέ ο στ 

τὸ πλῆθος ἡ τοὺς ἀρίστουν μὲν ὀλέγουε δό δόξειεν ἃ ἀν λύ- ΤΙΑΠΥ {ο Ῥο 
βογετεῖρη, 

εσθαι καί τιν ἔχειν ἀπορίαν, τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. τοὺς ος ἴο {ον 
Δ ’ ω 4 , 3 9 ν » Ῥθρύ ππεη 

γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ, ὅμως , 

ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς ἕκα- 128: Β 
Ὠ] αι - : ιά 

στον ἆἁλλ ως σύμπαντας, οἷον τὰ συμφορητὰ δεῖπνα τῶν 
” ’ ω 8 

ἐκ μιᾶς δαπάνης χορηγηθέντων' πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον 
9 ο ο 4 / 

μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθὀν- 
” 4 - 

τας ὥσπερ ἕνα ἄνθρωπον τὸ πλῆθος πολύποδα καὶ πολύ- 
4 « λ εν 3 9 ’ ο ια 4 ο 4“ 

χειρα καὶ πολλας ἔχοντ᾽ αἰσθήσει». οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη 
ια 4 ὸ ’ ὸ Δ 4 [ο / ϱ 3 4 4 

καὶ την ὁιάνοιαν. 9ι9 καὶ κρινουσιν ἄμεινον οἱ πολλοι καὶ τα 8 
- - ” 3 8 - - 3 4 ” 

τῆς μουσικῆς ἑργα καὶ τα τῶν ποιητῶν' ἄλλοι γαρ ἄλλο τι 

δ. 

3 

µόριον, πάντα δὲ πάντε. ἀλλὰ τούτῳ διαφέρουσιν οἱ 

σπουδαῖοι τῶν ἀνδρῶν ἑκάστου τῶν πολλῶν, ὥσπερ καὶ τῶν 
Δ - η) ’ Ώ Δ ’ 8 [ή 

μὴ καλῶν τοὺς καλούς φασι καὶ τὰ γεγραμµένα διὰ τέχνης 
- - ω) ” .] 

τῶν αἀληθινῶν, τῷ συνῆχθαι τα διεσπαρµένα χωρὶὲς εἰς ἕν, 
ελ 8 / / ” μι / ν 

επει κεχωρισµένων γε κάλλιον ἔχειν τοῦ γεγραμµένου τουδὶ 

οι μὲν τὸν ὀφθαλμόν, ἑτέρου δέ τινος ἕτερον µόριον. εἶ μὲν 

πολύποδα] Τηο ΄Ῥε]]αα ππ]θογυπα 
οαρϊὐιτη” ο{ Ἠοταοο, Τρ. 1. Ἱ. 76. 

8 Τ]αΐο, Περ. 1ν. 429, ο 

ΧΙ. 1 λύεσθαι] ἀθβου]ε; ομη ἵν Ῥα 4 τούτῳ} ϱο. τῷ συνῆχθαε. 
“νιου]ά 66θτΏ {ο τθαἈΙτο α, βο]άΙοἩ,᾽ οὐ 5 «Ιί ἨἩ πού οἶεαν παί {πο Τα1ι- 
“ἴο αἀπῖς α βο]αῖοπ” Ἰ ἆο ποῦ 8εοθ | 6ιᾶρε 8η Ῥο αἱναγβ αρρΗοαβ]θ, πιά 

'''.συµβήσεται ὁμοίως] Οπ]γ 16 νυ]] που; 

Ἠαρρεη ἵη νἰτύαε οἱ {πο ἸΊανγ. 

πγαί οἶδο {ο τηα]κο οἱ 16, απ οἳ {πα 

Όνο Ι Ῥτείετ ἴπο ται. ού ΗΙ. ρἶνες: 
.“ρεαί δετηρ]θγ απο βο]αίοη όᾳιαΡ]Ιο 

εὖ νταῖο ἆθ Ίω ᾳπθβίοπ, αποϊᾳι)ε]]ο πιο 
ΊΤΑΠΟΠΘ Ῥᾶ8 εποοτο {οπίθν Ίεο ἀπῃ- 
ου](όε.” 

2 ἐκείνων] 
ὀλίγων δέ. 

᾿ οἵον] «]αθί αν. 
ἀρετῆς καὶ Φρονήσεως}] ΟΌοπηρατε, {ον 

ἔπο τιβο οἱ {μθβθ Ἱνογάς, 1. πΙ. τό, 

Βο. τῶν ἀρίστων μὲν 

ὑλιαῦ ἵπ ΑΠΥ ῬεοΡρ]ο απἆ ΑΠΥ Ίάγρο ὨΠῃ- 
Ῥος ἔμετο γή] ο 5 βαρετ]οτῖῦγ οἱ ἴε 
ΠΙΔΏΥ ο πο εν’. ΊἈαγ, ΡοββῖρΙγ 1έ 18 

οἶεατ ἐλαί ἵπ {πο ο.8ο οἳ Βοπο 16 18 ποῦ 

οοποθίναβ]ο παί Τὸ ϱποι]ά Ῥο αρρ]σα- 

Ῥϊ6, Έοτ 1 οαττ]οὰ {ο 169 αἰτηοβύ Ἱεπρί] 
6 τηϊρΏί ο αρρΗσαΡΙο {ο Πο Ἱπ[ετίου 

αΠπηθ]8.. Τη {μθ Ἰαβί ο8δο Ίο ΠΠΘΑὨΠΒ 

ὑλαῦ Όλο οοπιρίπαθίοη οἱ {πο βοτοταὶ 
Ροϊη{ς ἵη γγπῖο]ι πο απΠΙπια]6 αγθ Β11Ρθ- 

Γ π1οΥ {ο ΠΔΗ, πρηί Ῥο οοηρ]ἀρτοά {ο 



Οαρ]Ἡ{ ἴ]ιο 
ΙΩΦΠΥ {ο Ὦο 
βογετεῖρη, 
ΟΥ 1ο {δν 
Ῥαβύ ποπ) σπου 
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9 ο ’ ” ι  άὰ - - ΄ λέ ’ 
οὖν περὶ πάντα Φῆμον καὶ περὶ πᾶν πλῆθος ἐνδέχεται ταύ- 

Ὁ) 4 ] - - . .) δν / 

την εἶναι τὴν διαφορὰν τῶν πολλῶν προς τοὺς ὀλίγους 

δαίους, ἄδηλον' ἴσως δὲ νὴ ία δῆλον ὅτι περὶ ἐνίων 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ. ΓΤ18. 

33 « Δ 4 κ ο] 9. . / ς / / 

ἀδύνατον. ὁ γὰρ αὐτὸς κἂν ἐπὶ τῶν θηρίων ἁρμόσειε λόγος. 
/ / ’ 5” 9 / 4 ” 1 ο . 

καϊτοι τι διαφέρουσιν ένιοι των θηρίων ὡς έπος εἰπεῖν»; ἀἆλλα 
- . ωὶ . ᾽ .) 

6 περί τι πλῆθος οὐδὲν εἶναι κωλύει τὸ λεχθὲν ἀληθές. διὸ 
ή . 

καὶ τὴν πρότερον εἰρημένην ἀπορίαν λύσειεν ἄν τις διὰ 
ε - - νο ν 

τούτων καὶ τὴν ἐχομένην αὐτῆς, τίνων δεῖ κυρίους εἶναι τοὺς 
2 / Δ Δ - [ω [ω ” αν 

ἐλευθέρους καὶ το πλῆθος τῶν πολιτῶν' τοιοῦτοι ὃ εἶσὶν 
ό ’ ’ ’ ΐ / / 3 - δέ Δ 

ὅσοι µήτε πλούσιοι µήτε ἀξίωμα ἔχουσιν ἀρετῆς μµηὸέν' το 

µεγίστων οὐκ ἄσ- 
-α 

μὲν γὰρ µετέχειν αὐτοὺς τῶν ἀρχῶν τῶν 
/ / Δ . / ἃ 9) ’ λ 4 3 - 

φαλές (διά τε γὰρ ἀδικίαν καὶ δι ἀφροσύνην τὰ μὲν ἀδικεῖν 
9 λ « ’ ) ’ λ 4 4 ’ 4 

ἂν τὰ ὃ ἁμαρτάνειν αὐτούς), τὸ δὲ μὴ µεταδιδόναι μηδὲ 
’ / ς λ ” 8 . ’ 

µετέχειν φοβερόν' ὅταν γὰρ ἄτιμοι πολλοὶ καὶ πένητες 

ὑπάρχωσι, πολεμίων ἀναγκαῖον εἶναι πλήρη τὴν πὀλιν ταύ- 
/ Δ - ’ . ’ / 

8 την. λείπεται δὴ τοῦ [ουλεύεσθαι καὶ κρίνειν µετέχειν 
. ’ ’ 8 / 4 - 35) π - 

αυτους. διόπερ καὶ Σόλων καὶ τῶν ἄλλων τινὲς νομοθετῶν 
’ - 

τάττουσιν ἐπί τε τὰς ἀρχαιρεσίας καὶ τὰς εὐθύνας τῶν 

ἀρχόντων, ἄρχειν δὲ κατὰ µόνας οὐκ ἐῶσιν. πάντες μὲν γὰρ 

ἔχουσι συνελθόντες ἱκανὴν αἴσθησιν, καὶ μιγνύμενοι τοῖς 
/ Ν / 3 - ’ ε Δ 8 

βΒελτίοσι τὰς πόλεις ωφελούσιν, καθάπερ ή μή καθαρα 

9 

:προφὴ μετὰ τῆς καθαρᾶς τὴν πᾶσαν ποιεῖ χρησιμωπέραν . 

Ῥτουο ἴπαί α οἴνεη ππηρογ οἱ απ]πηδ]Β 

οο]]οσῦοά πνου]ά Ὃο Βαρογίογ {ο αι ρἴνεη 
πἽπηΡος ο{ΊηεΏ, ΤΗΙ6 18 αη αΏθατάΙϐγ ; 

Ῥπῦ βοατοεΙΥγ 1658 αρβιτά νγοα]ά Τὸ Ῥο 
{ο οο]]οοῦ α ρἴνεη Ώιπηρετ οἱ βανασθΒ, 

απά 64Υ ἵΠ6γ γγογο βαροτίογ {ο α ϱΊνεη 

ΏπηΡοΓ οἱ οἀασαιθά απά οἴνι]]βεά 
(.ταε]κβ. 

περί τι πλῆθος] Ἠε]οοίπο ἴλο εχ- 
ἴτοιης οοπο]αβίοἩ, Ατὶκζοῦ]ο {π]η]κβ {λα 

{λογο ΤηΣΥ Ὑγε]] Ῥο σ.868 ἵη νἩμῖοἩὮ {πο 

Ῥοβ] ο ὕακεη Ἱπ ὃ 2 ΤΙΑΥ Πο]ά σοοᾶ, 
η ὙνηΙοἩ [πο πια]οτῖγ οιζγγεῖσ]ς πο 

πηϊποπϊζγ. Ο6 οοισβθ ἔ]ιο πια]οτ1ϐγ ποιςέ 
Ῥο {ο α. οετίαῖη οχίεηίέ ουι]ναίεά, απᾶ 

Ομαῖτ Ῥομίσα] ἸπύεΙίσεποο ἀεγε]ορεά. 

Τ]6γ πχαβῦ Ῥο αὔονο λε απ]πια]ς οοἩ- 

βΙάεταβΙΥ ; απᾶ {ον 5 σοοἆ Ίαν ατα 
το Ἀ]τεά. 966 Ῥε]ου, 5 το. 

6 τὴν πβότερον εἰρημένην] Αο. τί τὸ - 

κύριον. 

τὴν ἐχομένην] Αο. τίνων κύριον. 

τοιοῦτοι] Βο. τὸ πλῆθος: “Τ]ο πια]ο- 

πῦγ ἵδ οοπιροβεά οἱ βΠοΏ 48 ατο ποῦ 

ν/ΘἙΙ]ιγ απά Ἠανο πούµμῖπσ Ῥεγοπά {πα 

Ἀγθτασο τηοτῖς ;) πο οἰαίπι ο αΠΥ οπη]- 
Ώθηος ος ἀἱβποβίοη.) 

6 Τ]ϊ6 οοπο]αβδίοη ἵβ Ἰπ Ῥοτ/εοί Ἱκθερ- 
Ἰηο νηῃ Ἠϊδ ἀεβηϊάοη οἱ 5 οἴισεῃ, 

38 σἶνει ἵπ ΟΠ. 1. 
Σόλων] Όοπιρατο 11. Χῃ. 5. 

ο 

μον Ψ) ]- ον 

νωφι κ νά 

ἵ ο συ π.μ... 
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Α- 9 , 3 ὃ) ο 9 | . 8 ’ 9 ’ 

τῆς ὀλίγης' χωρις ὁ ἕκαστος ατελὴς περὶ τὸ κρίνειν ἐστίν. 
Γ ὸ ε ’ ς Α [ 9 ’ , 4 

χει ᾖ τάξις αὕτη τῆς πολιτείαρ ἀπορίαν πρώτην µεν 
Ὀ ὸ ’ Ἀ αν 9 - Ὁ] 8 - [ . - ”/ 

ὅτι όξειεν ἂν τοῦ αὐτοῦ εἶναι τὸ κρῖναι τίς ὀρθῶς ἰάτρευκεν, 
ω 4 Δ - - Αα λ / α 

οὗπερ καὶ τὸ ἰατρεῦσαι καὶ ποιῆσαι ὑγιά τὸν κάµνοντα τῆς 
- Ω 4 - 

νόσου τῇς παρούσης: οὗτος ὃ ἐστὶν ἰατρός. ὁμοίως δὲ τοῦτο 
4 4 9 3) 9 ’ . [ ϱ Ὁ) 9 . 

καὶ περι τας ἄλλας ἐμπειρίας καὶ τέχνας. ὡσπερ οὖν ἰατρον 
ὸ - ὸ ὸ ’ νι 6 ’ 9 9 » ς/ 4 4 εν 3 

εἶ ὁιδόναι τας εὐθύνας ἐν ἰατροῖς, ούτω καὶ τους ἄλλους ἐν 

τοῖς ὁμοίοις. ἰατρὸς ὃ) ὅ τε δημιουργὸς καὶ ὁ ἀρχιτεκτο- 
νικὸς καὶ τρίτος ὁ πεπαιδευµένος περὶ τὴν τέχνην' εἰσὶ γάρ 

Α ’ ον 

τινες τοιοῦτοι καὶ περὶ πάσας ὡς εἰπεῖν τὰς τέχνας, ἀποῦδ- 
π λ Δ 5 9 . 

ὀομεν δὲ τὸ κρίνειν οὐδὲν ἧττον τοῖς πεπαιδευµένοις 1 τοῖς 
3 ’ ” 3 3 4 ϱ ι 9 ια) Ἀ ’ 

εἶδόσιν. ἔπειτα καὶ περὶ τὴν αἵρεσιν τον αὐτον ἂν δόξειεν 
5 ’ 8 . 8 ϕ , .) . [ο] 3 ’ ” 

ἔχειν τρόπον" καὶ γαρ τὸ ἑλέσθαι ὀρθῶς τῶν εἰδότων ἔργόν 

ἐστίν, οἷον γεωµέτρην τε τῶν γεωμετρικῶν καὶ κυβερνήτην 
- - αι) . 4 - 

τῶν κυβερνητικῶν. εἶ γαρ καὶ περὶ ἐνίων ἔργων καὶ τεχνῶν 
, ] « - .. - , " . ο) - η , 

µετέχουσι καὶ τῶν ἰθιωτῶν τινες, ἀλλ οὔ τι τῶν εἰὐότων γε 
- π « πι α « , 4 / 3 

μάλλον. ὠστε κατα µεν τοῦτον τον λὀγον οὐκ ἂν εἴη τὸ 

πλῆθος ποιητέον κύριον οὔτε τῶν ἀρχαιρεσιῶν οὔτε τῶν 
- [ή - - / 

εὐθυνῶν. ἀλλ᾽ ἴσως οὐ πάντα ταῦτα λέγεται καλῶς διά τε 

ϱ τῆς ὀλίγης] 8ο, καὶ καθαρᾶς. 
ἀτελής] «Τποοπιρ]εία.” 1. χτπ. 1: 

ὁπαῖς ἀτελής. 

1ο Ῥις {Ἠεη Ο60ΠΙ6ΘΒ απ οῬΏ]θοβίοη. 

Τ]9 εἰοοδίοη απιἀ οοπ{το] οἱ πιαρ]βίγαῦες 

Ἱππρ]ες ἴ]ο Ῥονγετ οἱ ]αάσίηπς νυλείπετ 
ὑμαῖτ οίῇοο Ίαβ Ῥθεη νο] Ῥογ[οττηθά. 

Όαη ΑΠΥ Ὦο οοπιροίθηῦ {ο ]αάσε Ῥαό 
ἴποβο πνηο ανα Ὠαά αοὔια] εχρετῖεηοθ 

-.Ὦγ λα Ροββοββίοη οἱ οΏ]ορ οί 61ο τΙΝΏΠΘΥ 
ἵΠ γνη]οἩ 165 ἀπιίῑες αἸοτι]ά Ὦε Ρογ{οτηηεά ᾖ 
Α. Ῥηγεϊοίαηπ πγγοπ]ά οἰαίτα {ο Ῥο ]αάσεά 

Ὦγ Ῥ]γειοῖαπς. ἨΗΥ ελοι]ά α πιασίς- 

ἐταῖο Ὀο Ιαάροά Ὦγ ἴλοβο ν/]ο απο ἔἨθτη- ΄ 
6ε]νοβ ποῦ {Ποισ]ᾗύ οοπιρεζεοηέ {ο Ῥο 
πηαο]αίταίος ᾖ 

1 Τ{ 18 {ο Ῥο τεπιεπηρετθά ὑ]αῦ πη- 
ἆ6ν ο ἔτι ρ]ηγβ]οῖατ νε Ιπο]αάθ {ητοο 

ἀϊβετοπί οἸαββεβ. ΤἩο πηαΏ Ίο ΠΙΕΤΘΙΥ 

Ῥχασῦβος (ὁ δημιουργός); Όλο τηδη πο 
οοπαῬίηθς νηδ]ι ρτασίῖοο ελθ {πιιθ Ἐπουγ- 

Ἰοάρο οἱ ιο Ῥεϊποῖρ]εθ οἱ {μθ βοΐοπος 
(ὁ ἀρχιτεκτονικός); απἀ, Οτά]ψ, ο 
ΤπΦΏ νο Ἠαδ βΙπαρΙΥ πιαάθ ΠΙπηβοΙΕ 
πιαρίετ οἱ ἴπο Ῥτϊηοῖρ]ες (ὁ πεπαιδευµέ- 

νος περὶ τὴν τέχνην), Διά ΨἩο Ἠ88 ποῦ 

ροπθ {αχύμετ, Οοτηρ. Είν. 1. Ἱ. δ. 8. 
Ῥ. 1904, Ὦ. 27, {01 {Π]β Β6ΠΒ6 οἱ πεπαι- 

δευµένο». 

ἀποδίδομεν δέ] «απᾶ νο ατο Ἰπ ἴῃο 
Παδρῖό οἳ ἑαββηρ {ος ]αάσπηρηῦ {πο οἆτ- 
οαῦθᾷ ἵπ {ή 86ΕΠΒΘ, 611οβθ Ἠ/]ιο 1 ΠΟΥΥ 
{πο ἴΊθοτγ, 48 ΤηποὮ 36 {Ίοβο ὙγΠο 
πουν ῬοῦἩ Ῥγασίσοθ απά ἴΠθοτγ.᾽ τοῖς 
εἰδόσιω: «ἴἶοβο νο Ἠανο οοτιρ]εῖο 

Κπον]εάσα,᾽ πγ]ιο το ἀρχιτεκτονικοί. 

12 τὸ ἑλέσθαι ὀρθῶς] Οοπαρατθ Ἠ18 
Ίπησααρε, ΓΕ. Χ. κ. 209. Ῥ. 1181, 1: 

ὥσπερ οὐδὲ τὴν ἐκλογὴν οὖσαν συνέσεως 
καὶ τὸ κρῖναι ὀρθῶς µέγιστον. 

τῶν ἰδιωτῶν] Τ1ο {θτῃι 15 Ἠθτο οᾳ]- 
να]οηξ {ο πεπαιδευµένων. 

ΟιρἩέ ο 
ΠΙΑΊΥ 0ο Ῥο 
Βογετεῖση, 
ΟΥ {πο {αν 
Ῥοβῦ τηθη ἓ 



196 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ. ΓΙμη, 

ο μεν ο τὸν πάλαι λόγον, ὢν ῇ τὸ πλῆθος μὴ λίαν ἀνδραποδῶδες 

βονοτείρι, (ἔσται γὰρ ἕκαστος μὲν χείρων κριτὴς τῶν εἰδότων, ἅπαντες 
οΥ ἴμο {αν . Ὁ] “λ 3 τσ 3. ῥ 

Ψοεὲ πιουῖ δὲ συνελθόντες ἢ βελτίους οὐ χείρους), καὶ ὅτι περὶ ἐνίων 
Ὃν οσο τρσκσκονως ” ο] Α - 

οὔτε µόνον ὁ ποιήσας οὔτ᾽ ἄριστ ἂν κρίνειεν, ὅσων τἆάργα 
. 4 ’ ω ... 3 

γιγνώσκουσι καὶ οἱ μὴ ἔχοντες τὴν τέχνην, οἷον οἰκίαν οὐ 
/ α) 4 ο ’ 9 Δ ια / ε 

µόνον ἐστὶ γνῶναι τοῦ ποιήσαντος, ἀλλὰ καὶ βέλτιον ὁ 
- - Αα / 4 ’ 

χρώµενος αὐτῇ κρινεῖ (χρῆται ὃ ὁ οἰκονόμος), καὶ πηδάλιον 
/ / Δ / ς 4 . .) ες 

κυβερνήτης τέκτονος, καὶ θοίνην ὁ δαιτυμὼν ἀλλ οὐχ ὁ 
μ. σι 

/ πα ’ 4 Φ 4 ο / ’ δό / χ 
μαγειρος. αὐτην µεν οὖν την ἀπορίαν ταχα ὀξειέ τις ἂν 

σα ’ ε - 3) ὸ . . ” ’ ’ ὸ ῃ 

ούτω λύειν ικανῶς' ἀἆλλη εστιν ἐχοµενήη ταύτης. ὁοκεῖ 
4 9 4 3 / 4 / λ λλ 

γαρ ἄτοπον εἶναι το µειζόνων εἶναι κυρίους τους φαύλους 

τῶν ἐπιεικῶν, αἱ ὃ εὐθῦναι καὶ αἱ τῶν ἀρχῶν αἱρέσεις εἰσὶ 
ἵ ο/ » 

µέγιστον' ἃς ἐν ἐνίαις πολιτείαις͵ ὥσπερ εἴρηται, τοῖς δήµοις 
: Ν [ --- 

ἀποδιδόασιν' ἡ γαρ ἐκκλησία κυρία παντων τῶν τοιούτων 
ό 9 , / » Φ  Β / Ας λ ’ 

τό ἐστίν. καίτοι τῆς μὲν ἐκκλησίας µετέχουσι καὶ βουλεύουσι 
8 5 Ἆ - ιά 4 - 

καὶ δικάζουσιν απο μικρῶν τιµήηµάατων καὶ τῆς τυχούσης 
[ή 4 - 8 . 

ἠλικίας, ταμιεύουσι δὲ καὶ στρατηγούῦσι καὶ τας μεγίστας 
9 4 ει 5 3 / « / / ο) ’ 
ἄρχας ἄρχουσιν ἀπο μεγάλων. ὁμοίως δή τις ἂν λύσειε 

λ ΄ ΔΝ 3 - - 

καὶ ταύτην τὴν ἀπορίαν' ἴσως γαρ ἔχει καὶ ταῦτ' ὀρθῶς. 
4 

17 Οὐ γὰρ ὁ δικαστὴς οὐδ ὁ βουλευτὴς οὐδ ὁ ἐκκλησιαστὴς 
ευ, : , Ὁ λ 4 [ «κε η 9ο ε 
ἄρχων ἐστιν, ἀλλα το δικαστήριον καὶ ἡ βουλἡ καὶ ὁ δῆμος" 

. δὲ ϱ θέ ο / / 5 ’ η Δέ δὲ / 
των ὃε ῥηθέντων ἑκαστος µθριὀν ἐστι τούτων' εγω ὁε µὀ- 

14 πάλαι] «8οπ1θ πιο Ρας]. ΧΙ. 2. 
ἂν ᾖ τὸ πλῆθος] ΤΗ18 15 ένο αββαπρ- 

ΠΟΠ ΏΘΟΘΒΡΑΣΥ {Τον Ἠϊ5 απγραπιθηῦ 1η 
ΧΙ. 5. 

καὶ ὅτι περὶ ἑνίων, κ.τ.λ.] ΤΕ πε 

Ἀἱ]ουγ ἐλαῦ ἴΠοτο ἵβ {οτορ Ίπ ἴμθ οΏ]θο- 
ΏοὮ Τη ΤΙΔΏΥ 6886, 16 ἆοθρ ποῦ {ο]]ονυ 

ὑμαί 16 Πο]άς ἵη ο. Τπετο ατθ ο356ς ἵη 
νἩ]οἩὮ {πο Ῥτοάποετ οἱ α ταβα]έ απά Ἠϊβ 

Ῥθ6Γβ 40 ποῦ {16 οηΙγ Ἰαάρεβ ποτ 6Υθη 

ἴλο Ῥοβί---ἴ]ιθ 63868 Ἰπ νγηῖοἩ {ια το- 
ΒΙΙ{9 Ἠανο {ο Ὦο τδεά Ὦγ οἴμοτα, απά 
ν/’θή οοΏβθαἹθΏ{ΙΥ {μοβο οἴμοτβ ατο {πο 

Ῥεβύ Ἰαάμεβ. Τό 18 ποῦ ἴ]α ατο]]{θοί, 
Ῥαΐ {πο οοσυρῖασ, ΨΥἨο Ί«ΠΟΝΒ {ιο σοοά 

απά Ῥαά Ροϊηῇς 1η {πο Ώοιβο Ἡθ οοσαρίθβ. 

15 Ἐαβεῖηρ ἴμθη ἔγοπα ἐπ] οῬ]θοβίοῃ 

Ἡθ ἔπτης 6ο αποΐἸλοτ οἸοβε]γ οοππεοθεά 
νιὮ 19, 1η 9ος, αἰπιοβῦ αποίύἸηετ Γογπα 

ος {μθ βαππθ, Τ]ο Ἰπ[ετίοχ ρατί οἱ γοιγ 
βἰαΐο Ώαςβ ρτοαῖίογ Ῥονγετβ γεβίεά Ίπ 16 
ἴλαη ἴπο Ἠϊσ]πετ. Ύοα ἰταβῦ πποτθ {ο 

ἴποβο Τοπ ποπ Ύοα εχαοῦ πο ϱτᾶ- 

ταηῖἴθο, Όλαη {ο ἴλοβο ἔγοπα πποπα γοι 
τοαιῖτο βἴτοηπς Ο9Π68, 51οἩ 48 Ὑγθα]ίἩ 

αηᾶ αρ9. 

16 ταῦτα] “ιο ρτεδεηῖῦ βἰαΐθ. Τ]ο 
ΔΏβΊΥεΥ 18, Όλμαῦ βἴπαΙΥ ἴμο τηβΏΥ αἲθ 

ΙΠ{6ΤΊΟΣ, βαΥ ἵη Ῥτοροτίγ {ον Ἰπβίαπορ, 

Ῥαέ ἴλεη {Ἠεγ ατα ποῦ ἰταβζεά αἴπσ]γ. 
Τ0 16 {με οοἹοσίῖνε Ῥοάγ οἩ πγμ]ο]ι {1νθ 
{γαβῦ 18 τοροβθᾶ, απά ἴπο οοΠεοβῖνε 

Ῥοάγ 18 ννεα]μ]εν (παπι {1ο {θυν νΥθα]{ἩΥ 
νγηο ατα ε]ρ]ρ]ε {ο πο οὔῇοες βΊπρ]γ. 

- 

ο πο σπῃ 

- -. 
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Ν 4 . ] ι 4 4 . ὸ [ 5 

ριον τον Βουλευτήν καὶ τὸν ἐκκλησιαστήν καὶ τον ικαστήν' 
- 3 - 

ὥστε δικαίως κύριον µειζόνων τὸ πλήθος ἐκ γὰρ πολλῶν ὁ 

ἆημος καὶ ἡ βουλὴ καὶ τὸ δικαστήριον. καὶ τὸ τίμημα δὲ 
4 

ΟαρΗέ Όλο 
ΤΩΦΏΥ {ο Ῥο 
βονετεῖση, 
ος {ο {6ὺΥ 
Ῥεβῦ τπεη 

- 8 ’ ’ 8 3 - ν Ν 3. Αν ῥ 

πλεῖον τὸ πάντων τούτων ἤ τὸ τῶν καθ ένα καὶ κατ ὁλί- 8 

γους μµεγάλας ἀρχὰς ἀρχόντων. Ἰ αὔτα μὲν οὖν διωρίσθω το 1282 Ἡ 
ω Δ / « 4 , ω ια) ’ - 

“τουτον τον τροπον' δὲ πρωτη λεχθεῖσα απορια ποιει 
λ αλά ” 9 εν σα ὸ - 9’ , 4 

΄φανερον ουοεν ουτως ετερον ως οτι οει τους νοµους ειναι 

/ / 9 - Δ 5 δέ νά ω εν ό 

κυριους κείκενους ὀρθῶς, τον αρχογντα ο ον τεει" αν τς 

’ Ὁ λ , 4 / . 9 5 ὃ 
πλείους ωσι, περι τουτων ειναι κυριους περι οσων ἐξα υνα- 

τοῦσιν οἱ νόμοι λέγειν ἀκριβῶς διὰ τὸ μὴ ῥάδιον εἶναι 
ἡ α 4 / « / / 8 4. 

καθόλου δηλῶσαι περὶ παντων. ὁποίους μέντοι τινας εἶναι 

δεῖ τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόμους, οὐδέν πω ὃῆλον, ἆλλ᾽ ἔτι 

µένει τὸ πάλαι διαπορηθέν. 
4 4 / ο 

πλην τοῦτὸ γε Φανερόν, ὅτι 

19 ἡ πρώτη ἀπορία] Τηαῦ βὐατίοά ἵπ 

Οµ. Χ. 
περὶ τούτων] ΄οη ἴΠοβο Ροϊηίβ, απά 

Ό]οβθ οη]γ.᾽ 
ἐξαδυνατοῦσιν] ΄ατο αὐφο]αίεΙγ Ἱπ- 

οοπηρείεηῦ.᾽ Οοπιρ. Ελ. ν. χὶν. 4. Ῥ. 
1137, Ὁ. 14. 

20Ο μένει] ΄τεπηβῖηβ αηβο]γεά.᾽ τὸ 
πάλαι. ΟΗ. Χ. 5. 

1 Ιηνετύ Όλα οτάθτ οἳ λα Όνο πεχί 

ΒΕΠίΕΠΟΘΑ. Τ6 18 πιο] οἼθατα; 8ο {ο 
ΠΙΥ πιῖπά. ΤἩθ Ῥαββασρο επ τΙἩβ 38 
{ο]]ον/β: ΤἩο απθβίοη βὐατιοᾷ αΡονο 
τοπησίης αἲ]] ππαπβυνεγθά. ΟπΙγ βο ΤαΥ 
αὐ Ἰεαςῦ 15 οἼθατ, ἴλπαῦ με Ίαν. πταδύ 

Ίαν τοίογοηοθ {ο {1ο οοπβάθαδίοπ. Τη 

{λαῦ οπβο 16 τηαβδὺ πθεάβ Ῥο {]λαῦ πα 
Ίαννς νη]] Ῥε σοοᾷ ου Ῥαά ]αδῦ 48 ἴ]ο 
οοπβΙὑπ{άοη {ο πΥμ]ο] {Π6Υ ατο αἀαρίεά 
ἵβ ροοά οΥ Ῥαά. Τ]ηο νο ν]] νανΥ {ο- 
Ρείῃες; απά 1 ϱο, 16 18 οἶθατ ἐ]ιαῦ ἴ]α 

Ίαν αηβγγετῖηρ {ο ἴ]ιο τὶσ]ῦ οοπβϊζι- 
ἴοπς η] ο Ἰαβῦ; 6οβο απβυγοτῖπρ {ο 

Ὦ ιο {οττης πγηῖοἩ ατα ἀθν]αδίοης ἔγοπα 

Ἐ Όο έαο {Υρο, π]] Ῥο απ]αςύ.) 
{ Ῥαββασο ομηποῦ, Τ ἠήπ]ς, Ὀο οἸοαγοά οἱ 
Γνήσια] {αα{ο]οργ. 

ΤΊο 

Τ] νυ]ο]ε οπαρίετ Ίοαπςβ ἑονγατᾶς ἴ]α 

:. οοπο]αβῖοη, ἴλαῦ ο πηθ]οτίῦγ αποι]ά 

ο ἴπ Ῥοββθββίοη ο 6ο 6άΡΓΕΠΙΘ Ροΐες, 

1 1 ἵη Ίανοιχ οἳ ἴμο ἀεπιοσταβίον] 
ταῖμεγ ἴΠαη {Πο οἩσατολῖοα] Ῥτϊποϊρ]θ ; 

Ῥα6 οἱ οοἱτβο 15 ομπποῦ ο πηαάο {ο 

΄ΑΊ6υν 11ογθ {Παπ 0115, ὑμαῦ οἱ {]ιοβο ἔννο 
Ἱπρετ{εοῦ {οσπης Ατβζοί]ο ργο[οττεά ἆθ- 
ΤΠΟΟΓΑΟΥ, ἴλα οοπο]Ιβίοη {ο Ὑ]ίοἩ Ίο 
ο.1η6, Εν, ΥΙΠ. ΧἩ. Ῥ. 116ο. ἜΤϊο 
οἹαρίύετ {ει ἆοθβ ποῦ Ιπύετίετο υπ 
Ἠ]β ΟΥΙ ἨΘοτΥγ οἱ ἴταρ ϱογεγητηθηῦ; 

απᾶά ]μεγείοτο Ι οαπποῦ 4βρτεο νηθ]ι 

Βρεηρο]’ Ἰαηριαρ6, Ῥ. 15, ποίθ 18: 
«Ὠϊθβες Ιβί ρερειπ Ῥ]αΐοπ Α ποιοί, 
4ετ ἄρετα] ἆεπ εἴπσείπεη Κιπάίσαη 

Ρερεπίϊρεγ ἆεπι σαη7εη αηγγϊβδεηάθη 

Ὑο]κο Ἠογνοτμερὀ; ἄἈπη]οὶ Ἰαθίο 

ΡΙ6Υὸβ βοΐποι Απίτας, ΤΙΝΏ βο]]ο ἆαβ 
αββἨτεη Ὕναβ ο ΜΙποτᾶθ, π]ολό 

ν/α8 ἀῑε Μα]οτιαέ ννᾶλ]ς, ταον]τό : ος} 
Ία πια]οτῖθό οβδέ {οα]οατβ Ῥθΐθ. («οθρεπ 

ἀϊ6βει Βαΐῦσ Κἄπιρέυ ΑτβζοζεΙερ αππηίέ- 

ἴε]ρατ, Ψεηη απάθτς αρ Ὑοἷῖς σα οἶῃ- 

2φεπι Ἑονγιββίβεγη ῥϱ6κοπιπιση 160.” 

1 βιβροεοῦ λπαῦ Ατἰκίο]ο νυν Ῥ]αΐο 
απά νν(Ἡ ΒΙ6γὸς νου]ά Ἰοοῖς, ἵπ βἰτῖοῦ 
Ῥομδίσα] {Πθοσγ, ὕο {ιο {ευ; γνῖβο απᾶ πού 

υο {λα ρορι]αχ εἸεπιεηῦ. Α: ἐἶιο βατιθ 

πιο, η {μα οοτταρὺ ϱονογηπηθηζς ΟΕ 

6πτ9ρος, 38 ἵπ ἴμαί οἱ οἳσ οἵγΏ οοιΏ{ΤΥ 
ο; οὔῃοτβ οἳ {ο Ῥτεβεπέ ἆαγ, 16 παὶσΏί 
Ῥ6 ΠΘΟΘΒΡΑΣΥ ΤΟΥ α {πας {ο γοάγθβα ύηο 
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θΡΕὴ, ρ δεῖ πρὸς τὴν πολιτείαν κεῖσθαι τοὺς νόμους. ἀλλὰ γὰρ καὶ 
ΠΙΑΠΥ {ο Ῥο . . 
ρονεχοίση, ὁμοίως ταῖς πολιτείαις ἀνάγκη καὶ τοὺς νόμους φαύλους 
ΟΥ ἴ]ο {θνν ὸ / Ὡ ια ὸ / ολ 1, , . 4 4 - 

Ὀθαί ποπ σπουθαίους εἶναι και ὀικαίους Ί ἄὐίκους. ἄλλα µην εἰ τοῦτο, 

12 

η σα .] 4 .Ἱ . .] 3 ’ 9 - 

δῆλον ὅτι τοὺς µεν κατα τας ὀρθας πολιτείας ἀναγκαῖον 
4. ὸ / ν) δὲ λ λ / . ὃ / 
εἶναι ὁικαίους, τοὺς ὁὲ κατα τας παρεκβεβηκυίας οὗ ὁικαίους. 

3 3 ’ 4 - 3 3 ’ 

ἘἨπεὶ ὃ ἐν πάσαις μὲν ταῖς ἐπιστήμαις καὶ τέχναις 
. / 

Ῥοπιοο(πα- ἀγαθὸν τὸ τέλος, µέγιστον δὲ καὶ µάλιθτα ἐν τῇ κυριωτάτη 
Η0γ ποςςβ- 

ΒΑΣΥ. 
ἘαπαΠΟΥ 
1π νηπαῦ τ 

ω ϱ/ 3 4 « 4 ’ ” 1 . 

πασῶν, αὕτη ὃ ἐστὶν ἡ πολιτικὴ δύναμις, ἔστι δὲ πολιτικὸν 
3 Δ α) ’ α 3 Ώ Δ Αν ’ -- ἀγαθὸν τὸ δίκαιον, τοῦτο ὃ ἐστὶ τὸ κοιν συμφέρον, δοκεῖ 

Γον . ωὶ 

δὲ πᾶσιν ἴσον τι τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ µέχρι γέ τινος ὅμο- 
ζω) - 8 [ω] 

λογοῦσι τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν λόγοις, ἐν οἷς διώρισται περὶ 
[ω) ω) 3 Δ - ” ρ 

τῶν ἠθικῶν' τὶ γὰρ καὶ τισὶ τὸ δίκαιον, καὶ δεῖν τοῖς ἴσοις 
εν Φ ϱ / ὃ ΑΡ. » λ λ ’ 3 / 

2 σον ειναι φασιν' ποιων ισοτής εστι και ποιων ανισοτΏς, 

δεῖ μὴ λανθάνειν' ἔχει γὰρ τοῦτ' ἀπορίαν καὶ φιλοσοφίαν 

πολιτικήν. ἴσως γὰρ ἂν φαίῃ τις κατὰ παντὸς ὑπεροχὴν | 

ἀγαθοῦ δεῖν ἀνίσως νενεμῆσθαι τὰς ἀρχάς, εἰ πάντα τὰ 

λοιπὰ μηδὲν διαφέροιεν ἀλλ᾽ ὅμοιοι τυγχάνοιεν ὄντες' τοῖς ι 

γὰρ διαφέρουσιν ἕτερον εἶναι τὸ δίκαιον καὶ τὸ κατ᾽ ἀξίαν. 1 .. 
.. 

Ἱ 

! 
{ Ῥαΐοποο ὮΥ οα]πο η ΏΠΙΡΕΤΑ {ο ΟΥ6Γ- 

Ῥοῦήθγ Πο οΡρΡροβῖθίοη ο νλο]εδοπιθ 

«Παηπσεςβ οη ἴμο Ῥρατυ οἱ απια]!] Ῥαί 

Βἰτοηρ]Υ οτραη]σεά 0Ἰβ86Ρ. 

ΧΤΙ. αι ἐπεὶ δέ] Τηο ααθβοη 18 
ν/ηοτθ 0ο τηα]κο {Πο αροἆοβῖς ος ἴ]ιε β6Π- 

ἴοπορ Ῥοσῖηπ, 1 ὑπ] ΒαἩτ 18 τ]ρ]Ώί ἴπ 
ρ]αοῖης 16 αὖ ποίων δ᾽ ἰσότης. Τ1ε τοα- 

5οηῖηρ {Πεη ΒΠΟΤ{ΙΥ βἰαῦεᾶ 15: ΑΙ ]οο]ς 
ΟΠ τὸ πολιτικὸν ἀγαθόν 38 ἴσον τι; Ῥαέ 

οᾳ αγ ἵπ ν]ιαῦ ἓ {ον εν]άσπί]γ 16 18 

πηοῦ 6ΥεΤΥ βαροτῖοτίΥ ἐπαῦ οοπβσα{θΒ 

α ο]αίπῃ ἴο α Ίατσετ βΏατο οἱ {ο Ῥοποβίς 

ΟΓ {πο αββδοοϊα[Ίοη. 
δύναμις] Ἠ]8 Ίαησιασο Ίετο 1β Υοτγ 

ΑἹπῖ]αχ 0ο ὑλαῦ ἵη Εν. 1. Ἡ. 3, 4, 5. Ῥ. 

1004, 25: Τίνος τῶν ἐπιστημῶν ἢ δυνά- 

µεων. δόξειε δ᾽ ἂν τῆς κυριωτάτης καὶ 

µάλιστα ἀρχιτεκτονικῆ». τοιαύτη δ᾽ ἡ 

πολιτικ]] φαίνεται. 

ὁμολογοῦσε] «παεη 1η ϱεπογα] αρτεθ 

νη(Ἡ ἴἶιο οοπο]αβίοης οἱ Ῥ]ή]οβορ]ηῖσαὶ 
ΤΘΑΒΟΠΟΤΒ;᾽ ο Ῥε[ύεγ ῬετΏαβς, ΄ γη σῃ ου 

Ῥη]οβορβῖσα] ατρατηεπύς ἵπ νηῖοἩ νο 

ἀϊδοιββοά ἴ]ιε ϱαρ]θοῦ οἱ ὗ]ο πποτα] νῖτ- 

ὑαθ,. «έΤη πε]ομεη βρει ἀῑο Ἑλμιῖς 

(ε]απάςα]6 υνοτάεη 160.” Βίαητ. 
τὶ γὰρ καὶ τισί] «Ἐου ἔἶογ αἱ]ουν ναί 

ἀαβίοο οΟΠΟΘΓΏΡ ἐμίπος απά Ῥουβοπς.. 

2 ποίων δέ] Ὑεί ὑποιρ] {1εγ 6ο βο | 

{αγ νησι ας, ποτε 15 α Ῥοϊπό Ὑπετο ἴ]ιο η 

απῖοἨ 15 Ἱπθετταρθεά, απά Οετείοτο πο 

ααθβθίοπ πιαςῦ Ῥο Ιηνοββσαίεά, «Ιπτο- 
ρατᾷ {ο ση]ιαῦ {ποσα {]ετο ἵδ {ο Ῥο 
οαπα11ζγ, ἵπ ννυλαῦ Ἰπεφααογ 1’ 

ἔχει γὰρ τοῦτο] «Ἐον Επί 18 α Ροϊπό 
ποῦ νθμοπέ ἀλβοα]όγ, απά οπθ ΡΙΙΣΙΥ 
τοαα]τίης Ῥο]ῖσα] Βοΐοπορ {ο {τον 

Ἠσ]ί οἩ 16.) . 
τοῖς γὰρ διαφέρουσιν] ἜΤῆπεγ Ῥσορς 

ἐλεῖτ Ίαπσαασο 6ο 108 αἰτ]οῦ Ἰοσ]οα] κ 

οἹαβίοἩ, απά 847, 0λοβο γ]ο ἁλδεν Ἠαγο 

ἀἡβοτοπέ τὶρΏίς απἆ ἀβετοπῦ οἸαίτηβ. 

η ϕ όν οὐ σι .ο-- κο κ. 

- 
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ο 4 4 [ο 4 3 

᾽Αλλὰ μὴν εἰ τοῦτ᾽ ἀληθές, ἔσται καὶ κατὰ χρῶμα καὶ κατὰ 
ο] - - ’ Α 

μέγεθος καὶ καθ ὁτιοῦν τῶν ἀγαθῶν πλεονεξία τις τῶν πο- 
. α ο ω 9 ’ λ 

λιτικῶν δικαίων τοῖς ὑπερέχουσιν. Ἰ τοῦτο ἐπιπόλαιον τὸ 
- ὡ 4 ὃ) Φα" 4 ων 3 3 - ᾿ ὸ ’ 9 

ψεύδος; φανερον ὁ ἐπι τῶν ἄλλων ἐπιστηµῶων καὶ ὀυναµεων 
- λ ε / ο . Ν / 2 Δ / λ / 

των γαρ οµκοιων αυληήτων τήν τεχνην ου οΟΤτεον π εονεξίαν 

' Αα. - - ἵ κ) 

τῶν αὐλῶν τοῖς εὐγενεστέροις" οὐδὲν γὰρ αὐλήσουσι βέλτιον, 
ὸ » δὲ - 8 4 « / ὸ ὸό . - ) / 

εἲ ὁε τῷ κατά το ἔργον ὑπερεχοντι ὁιδὀναι καὶ τῶν ὀργᾶ- 
4 ε , 9 λ η ο Δ ’ 9 

νων την ὑπεροχήν. εἰ δὲ µήπω ὃῆλον τὸ λεγόμενον, ἔτι 
.- - ϊ 

μᾶλλον αὐτὸ προαγαγοῦσιν ἔσται φανερόν. εἰ γὰρ εἴη τις 
ε ’ 4 3 4 3 ’ 4 9 / ε) 

ὑπερέχων µεν κατα την αὐλητικήν, πολυ ὁ) ἐλλείπων κατ 
5 ’ ο] / . ᾱ 4 Αα ιά 9 [ 9 ” 

εὐγένειαν ἡ καλλος, εἰ και μεῖζον ἕκαστον ἐκείνων ἀγαθόν 
5 - 9 ο] ’ 4 ’ 9 .) ’ . 4 Δ ’ 

εστι τῆς αὐλητικῆς (λέγω δὲ τήν τ εὐγένειαν και το κάλλος) 
- ' - ο ο 
καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν ὑπερέχουσι πλέον τῆς αὐλητικῆς ἡ 

η 3 

ἐκεῖνος κατὰ τὴν αὐλητικήν, ὅμως τούτῳ δοτέον τοὺς δια- 
- - - 4 ’ 

φέροντας τῶν αὐλῶν' δεῖ γὰρ εἰς τὸ ἔργον συμβάλλεσθαι 
- - ’ 

τὴν ὑπεροχὴν καὶ τοῦ πλούτου καὶ τῆς εὐγενείας, συµβάλ- 
’ ο [ο] 

λονται ὃ οὐθέν. ἔτι κατά γε τοῦτον τὸν λόγον πᾶν ἆγα- 
λ κα - 

θον πρὸς πᾶν ἂν εἴη συµβλητόν. εἰ γὰρ μᾶλλον τὸ τὶ 
/ ϱ ϱ ο Δ / δν 9 4 Δ 

μέγεθος, καὶ ὅλως ἄν το μέγεθος ἐνάμιλλον εἴη καὶ πρὸς 
α ϊ - 

πλοῦτον καὶ προς ἐλευθερίαν. ὥστ᾽ εἰ πλεῖον ὁδὶ διαφέρει 
να [ή 9 δὲ ) 9 ’ 4 - « / ον 

κατα μέγεθος Ἰ ὁὸδι κατ αρετήν, και πλεῖον ὑπερέχει ὅλως 
» - , ας λ ’ , 4 ὃς 
αρετῆς μέγεθος, εἴη ἂν συμβλητὰ πάντα" τοσὀνὸε γαρ µέγε- 

3 - οὺ [ή αν 5 5” . ᾽ 4 

θος εἰ κρεῖττον τοσοῦδε, τοσόνδε ὁὃῆλον ὡς ἴσον. ἐπεὶ δὲ 
-α ο) οσο αν « ος - - 3 / .) 

τοῦτ᾽ ἀδύνατον, ὃηλον ὡς καὶ ἐπὶ τῶν πολιτικῶν εὐλόγως οὐ 
Ν [ο - -. 

κατὰ πᾶσαν ἀνισότητ) ἀμφισβητοῦσι τῶν ἀρχῶν. εἰ γὰρ 
ε 4 - ε 4 - 904 4 - - ια) ια 

οἱ μεν βραδεῖς οἱ δε ταχεῖς, οὐδὲν διὰ τοῦτο δεῖ τοὺς μὲν 

8 πλεονεξία] /α Ίαγροτ βΊαγθ, αΏ ακἰ- | σἴνοι ἆορτοο οἱ ρτοαξηοΒε ἵς Ῥούδου ἔἶνατι 
γαπίασαἴπ τοβρεοί οί, ὧο,᾽ Τμείσιτη ἆοθβ 

Ὅ πιοῦ Ἱππρ]γ απγ ἀἱδροβίδίοη οὗ ένο τηϊτπά. 
4 προαγαγοῦσο] λανίηρ οαττ]θὰ 16 

Γ ΒΗΗ βατύλοτ. ΕΙ. τ. νἩ. τ7. Ρ. 1ο08, 
41: παντὸς εἶναι προαγαγεῖν. ο ἆοθβ 

| ποῦ 866ΠΏ ο Ἠανο πτηνά Ἠϊς τηθαπῖης 

|’ οἴθατοτ ὮΥ ἔῑο ποχύ βθοβῖοη. 
6 ΈΤ]ποετο πηαβῦ Ὦοδ ΑβΟΠΙοΘ ΟΟΤΗΤΠΟΙ 

| πηθαβτο οἳ ο νατῖοιβ ήπσς νο οα]1 

᾿.βοοά. ΤΠ8 16 ποῦ ἴ]ο ο1βο, 
εἰ γὰρ μᾶλλον τὸ τὶ μέγεθος] Τα 

, ρἵνεη ἆθσταο οἱ νγευΗι, 16 ννοπ]ά {ο]- 

1ουν,᾽ Το αχριᾳθΒ, λα ρτοβίηθβ ἵπ 
Πβο]{ τη]σ]ιῦ οοτηο ΙΠίο οοπηρατίβοη νυν ηθ]ι 

πγθα]οι ἵπ 1086Η.᾽ Ῥαΐ πιαπγ οἳ {Ἴλοβο 

14685 απο ΙἹποοππππθηβιταβ]θ, ϐ16γ ἆο 

ποῦ οοπηθ υηϊθΗΊπ 6ο βοορο οἳ {ιο Ρο]- 

σα] ρμή]οβορ]εν. Τ]6γ ατα ἀϊδβραταῦος 

ὑο Ἠϊτη, 
7. εὐλόγως] ΄Ἔποτο 8 σοοᾷ ρτοαπἆ 

{ο τπσπ)5 ποῦ οἰαϊτπῖησ οβΊοςς οη Πο 

8οοτθ οΓ6νετΥ ἸπθφααΠ0γ.᾽ 

8οπῃθ 6 1α- 
Π0Ψ πθσθθ- 

ΒΑΤΥ. 
Έα ααῦγ 
η ναυτ 

4 

5 

12854 
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ων - πλεῖον τοὺς ὃ ἔλαττον ἔχειν, ἆλλ᾽ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν 
Π9γ πεοθβ- . 
ρα. ἡ τούτων διαφορὰ λαμβάνει τὴν τιμήν. ἀλλ᾽ ἐξ ὦν πόλις 

Ἑαια1ϐγ 
Ιπ νλαυτ συνέστηκεν, 

ια) ’ 3 - - 3 α) ’ 

ἐν τούτοις ἀναγκαῖον ποιεῖσθαι τὴν ἀμφισβήτη- 

ασυ. διόπερ εὐλόγως ἀντιποιοῦνται τῆς τιμῆς οἱ εὐγενεῖς 
- ν Ὁ) 

καὶ ἐλεύθεροι καὶ πλούσιοι δεῖ γὰρ ἐλευθέρους τ᾽ εἶναι 
3 / / 9 λ Ἀ 5/ / 9 9 / / 

καὶ τίμημα φέροντας' οὐ γαρ ἂν εἴῃ πὀλις ἐξ ἀπόρων πάν- 
. - - 

ϱ των, ὥσπερ οὐδ) ἐκ δούλων. ᾿Αλλὰ μὴν εἰ δεῖ τούτων, ὃῆλον 
- 4 ὸ ’ .] Α - 3 ον δὲ . ” 

ὅτι καὶ δικαιοσύνης καὶ τῆς πολεμικΏς ἀρετῆς' οὖδε γὰρ ἄνευ 
- 4 / 4 - 

τούτων οἰκεῖσθαι πόλιν δυνατόν, πλὴν ἄνευ μὲν τῶν προ- 
/ να, 4. / νά δὲ ’ 9 θ - 

τέρων ἀθύνατον εἶναι πόλιν, ἄνευ ὃε τούτων οἰκεῖσθαι καλῶς. 
8 ϊ Ὁ 8 / ω) ὸ / ο Ὁ] [ή χἃ ’ 

13 προς µεν οὖν το πόλιν εἶναι όξειεν ἂν ἢ πάντα ἢ ἔνιά γε 
Τ]ιο το- 
βρεοῖνο 
οἶαῖπιβ {ο 

Ῥον7ΕΓ. 

’ 9 - . ” 8 ’ Δ 9 θ) ιά 

τούτων ὀρθῶς ἀμφισβητεῖν, προς μέντοι ζωὴν ἀγαθήῆν ἡ 
/ ασ 3 Ν [ιά ὸ .) “Ἀ 3 / 

παιδεία καὶ ἡ ἀρετὴ μάλιστα δικαίως ἂν ἀμφισβητοίησαν, 
, 4 / «δις ων ν , ” 

καθάπερ εἴρηται καὶ πρὀτερον. ἐπεί ὃ) οὔτε πάντων ἴσον 
” -- 4 5” σσ / ”/ - ή ”/ 4 

ἔχειν δεῖ τοὺς ἴσους ἕν τι µόνον ὄντας οὔτε ἄνισον τοὺς 
9 Φ«Β / 4. λ / ’ 
ἀνίσους καθ ἕν, ἀναγκη πάσας εἶναι τας τοιαύτας πολιτείας 

’ / 4 Ὡ Δ [ή , ς 

2 παρεκβᾶσεις. εἴρηται µεν οὖν καὶ πρότερον ὅτι διαμ- 
- / 4 ὸ / / ς λῶ δ᾽ . ’ 

φισβητοῦσι ΤΡΟΠΟΥ πινα οικαιως παντες, απλως ου παγνγτες 

/ ε , « 9 . , - , δικαίως, οἱ πλούσιοι μὲν ὅτι πλεῖον µέτεστι τῆς χώρας 
3 - ε 4 ΄ / 5 Ν 3 ὴ ’ ᾽ αὐτοῖς, ἡ δὲ χώρα κοινὀν' ἔτι πρὸς τὰ συμβόλαια πιστοὶ 

μᾶλλον ὡς ἐπὶ τὸ πλέον' οἳ ὃ ἐλεύθεροι καὶ εὐγενεῖς ὡς 

λαμβάνει τὴν τιμήν] ΄ πας 158 αΡΡΤο- 

οἰαί]οη. 
8 ἐξ ὧν πόλις συνέστηκεν] /Τα]ϊτπρ' 

Όλο εἸεππεπίθ ὑΠαῦ οοπηροβο α αἴαῖο, 15 18 

ΟΠΙΥ η θμΙπ Όλο ΠἨπηϊία οἱ ἴποθβο ἴ]λαί 

{ποτο οἳΏ Ὦο αΏΥ ἀϊβδοιβείοη οἱ ἴμο το- 
Βροο{ῖνε οἸαῖπης οἱ {ο ραχ{16β.᾽ 

δεῖ γάρ] “Τ]ετε πιαβῦ Ὦο {Γ9θ ΤΠΘΠ, 

Άπά Όπετο πηαβὺ Ῥο α οἶαπβ Ῥραγίηρ 

ἴαχες ;) ποῦ πηοτε]γ οαρἀεσεηδὀ. “ Οεῃ- 
ΒΗΤΩ {εγοη{θΒ,”. ὙΠούοτίας ἰταηβ]αίθς 16. 

Τ]λαί με πηθαπ]πρ 18 48 1 Ἰανο ρἴνεῃ 

16, Τ {96 ϱατο, Ῥαῦ Τ απ ποῦ βατ 38 {ο 

ἴλε εχρτεββίοη. 

ϱ ἀλλὰ μήν] ΄Τηεβο οἶαβθδθῃ πΊαΥ Ὦο 

ΏΘΟΘΒΒΑΣΥ, Ῥα0 16 16 οἶεαν λαί ποῦ 1688 
ἨΘΟΘΒΒΑΣΥ αΓθ ]αβῦϊορ πιά Ώτανογγ. 

ΧΙΤΙ. τ «Ἐον {ο πιογθ οχ]θίεπος 

οΓ α πίαΐθ 8οπ1θ οΓ {μερε αἲ Ἰοαςί, 1 ποῦ 

31], νου]ά Αθεπι ]1β8{ϐ1Υ {ο ραῦ ἵπ Ολεῖγ 
οἰαῖπῃ 6ο οοπβΙάεταὔΙοη.᾽ 

τοιαύτας πολιτείας] ΄αἲὶ εἰαίον Ῥαβοά 
οη ΒΙΟ] οᾳ πα απά ΙπεπαΗγ.᾽ 

2 πρότερον] αἲ ἴ]ε επᾶ οἱ ΟΗ. Χ. 
πλεῖον µέτεστι τῆς χώρας] “Τ1εγ 

Ἠανο α Ίαγσογ ϱΊατο οἳ ἐ]ο Ἰαπά οἳ ἴμ 

οοαπίτγ, απᾶ ἴμο Ἰαπά 15 επιρμαΙσδ]]γ 

α. πσΙοπα] Ιπ{οτερῦ. 
--«πνφ» 

ΑΑ8 {Παπ, {ο αβῬ 

{ατηῖ]ατ ννοτᾶβ, Πεν Ἠαά α Ετοαίον | 

Εύακαο ἵη ἴ]μο οοιηίσΥ, ἵΠεγ οἰπίπιθα 
ΤΠΟΤΘ Ῥοῦγες. Ἡ 

᾿ ἔτι πρὸς τὰ συμβόλαια] Τηαῖτ βοοοπά 

οἰαῖτα 18 Παίτ οτοαύεν ἐταβιννοτίμΙπθββ, 

35 α, ΡΕΠεΤΑΙ τα]ο, ἴπ {ο οΟΠΊΠΙΟἨ ἆθα]- 

Ίπος Ῥείννθεη πΙᾶἩ απά ΤΙΒΗ. 

οἱ ἐλεύθεροι καὶ εὐγενεῖ ὡς ἐγγὺς 

] 
α 

ἀλλήλων] Τ]ο τοπδοπίηρ Ίοτο ἶς ποῦ 



ᾱ-- 
ια 
.- 

111. 19.1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ, 14] 

9 4 9 ῃ μ . Δ ὤ « 4 ο Τ]ε το- εγγυς αλλήλων' πολῖται γαρ μάλλον οἱ γενναιότεροι των νο 
1Υ6 

ἀγεννῶν, ἡ Οδ εὐγένεια παρ ἑκάστοις οἴκοι τίµιοο. ἔτι οἰκίτις {ο 
Ῥοῦγας. / / 9 4 σκκ 9 / αν ὔ / 9 

διότι βελτίους εἰκὸς τοὺς ἐκ βελτιόνων' εὐγένεια γάρ ἐστιν ως 
9 Δ ’ ε , ὃν [, ὸ / . Λ 9 3 3 

ἀρετὴ Ὑένους. ὁμοίως ὁή φήσομεν ὁικαίως καὶ τὴν αρετην 
9 « 4 « . λ δ λ ὃ 
ἀμφισβητεῖν' κοινωνικὴν γαρ ἀρετῆν εἶναι Φαµεν τήν ὀικαιο- 

ἀλλὰ 4 
4 ᾽ - , να 4 ’ « 4 / 

μην και οι πλείους προς τους ἐλαττους" και γαρ κρειττους 

, Ὁ ’ ᾿ ” 9 Ἄ 9 ”/ 
σύνην, ᾗ πασας ἀναγκαῖον ακολουθεῖν τας ἄλλας. 

4 

Ν - 

καὶ πλουσιώτεροι καὶ βελτίους εἰσίν, ὡς λαμβανομένων τῶν 
/ 4 η) /  } Φ 9 / 4. 9 

πλειόνων πρὸς τοὺς ἐλάττους. ἆρ οὖν εἰ πάντες εἷεν ἐν 1282 Β 
Γοὴ ’ Ὡω] 

µιᾷ πόλει, λέγω ὃ οἷον οἵ τ᾽ ἀγαθοὶ καὶ οἱ πλούσιοι καὶ 
. - η) - 3 [ή ΄ . 

εὐγενεῖς, ἔτι δὲ πλῆθος ἄλλο τι πολιτικὀν, ποτερον αἆμ- 
/ ” / 5 - 3 ) ” μ Φον 

φισβήτησις ἔσται τίνας ἄρχειν εῖ, ἢ οὐκ ἔσται; καθ ἑκά- ὃ 
4 Ὁ) ’ [ω) 9 ’ ο) ’ « 

Ἱ στην µεν οὖν πολιτειαν τῶν ειρήµενων ἀναμφισβήτητος ἥ 

Μα. ἆ 

/ ιό 3 ὸ ». ο Δ ’ ὸ ’ ἱλλή 

κρίσις τίνας ἄρχειν 9εῖ. τοῖς γὰρ κυρίοις διαφέρουσιν ἀλλή- 

λων, οἷον ἡ μὲν τῷ διὰ πλουσίων ἡ δὲ. τῷ διὰ τῶν σπου- --.. 

[ο 9 - ΄. 8 - 3)’ ε ᾿ Φ΄ / 

θαίων ἀνδρῶν ειναι, και των ἄλλων εκαστῃή τον αυτον ΤΡΟΠΟΥ. 

Ν6ΙΥ ϱβδΥ. 15 ἵν ἴλαῦ πο {96ο απά 
Όλο υγε]]-Ώοση οἰαῖτη οἩ. βοπιθν/αί βΙτηῖ- 
Ίας στουπάς, ὑλαῦ ἐλεῖτ οἸαῖτη 18 αἰτῖ]ας, 
88 ἴΠευ {]επηβε]νος βίαπά αὖ ηο στενό 
ἀῑβίαποε ἔτοπι οπθ αποίμετῖ Τ]ο ἔτεο 
οαίτῃ α5 ρεηιίπο οἰίσεπε-- ἴπο υνε]]- 
(ῬουἩ. οἰαίτη α5 οἱδΙΖ6ηΏΡ αἰδο, απά ὰ Του- 

πζογί α5 οοπχραγθἆ νηἑἩ {μθ βἵτωρΙγ {9θ, 
Έ ου ἴλεγ τοσο ἐλαῦ ἔ]λο ποβ]ογ αγθ γαετ 

᾿οἴέίπεπβ οἱ ἴμο βἰαζο απ ἴἨθ ΤΩΘΑΠΘΓ 
ποτ, Τ]ογ β11ρ ἴπ. πο πγοτάβ γενναιό- 
τεροι, Ὁη η 158 πιογα] 86ΠΒ6, {οΥ εὐγενέ- 

στεροι, απᾶ ἀγεννῶν 1Τοτ ἐλευθέρων. 

Όοπιρατο, {ου ἴῑιε ἀϊετεπος οἱ ἴ]ια ἔπγο 
ΨΟΥάΒ, ᾖ]νεί. ΤΠ. Χν. 3. Ῥ. 1309, Ὦ. 22: 

Ἡ εὐγενὲς κατὰ τὴν τοῦ γένους ἀρετήν, Ύεν- 

ναῖον δὲ κατὰ τὸ μὴ ἐξίστασθαι τῆς 

φύσεως" ὅπερ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οὐ συµβαί- 

νει τοῖς εὐγενέσιν, ἀλλ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ 

εὐτελεῖς. 
 ἡ δ᾽ εὐγένεια] ΄ Ἐθβιάςδ, Ῥγασίοκ]]γ 
πι ονετΥ παίοη Ἠϊσα Ἠἱγίμ, αοοοτάἶπς 
(ο ἴἶιο βἰαπάατά αἀορίεά, ἶ5 Ἡοποιγθά.᾽ 
Όοπρ. 1. νι. 7. 

/ 

8 ἔτι, κ.τ.λ.] « Βδοοπά]γ, πο νγε]]- 
Ῥοση πτρο ]αί (ποτο 16 α τΤ8βΒΟΠΑΡΙΕ 

ῬτοβαβΙϊΗῦγ οἳ Οιεῖτ Ῥεϊπρ Ῥεύθεν Γτοπα 

ὑλεῖγ {αΐμετς Ἠανίπρ Ῥδεη Ῥεέζετ ; {οι 

βοοά Ρίτα ἵππρ]ες ἀἰβάποίοη οὐ πιετῖέ 
1η {πο Γατη1γ.᾽ 

ὁμοίως δή] ́  ἨΠἠνπιοῦ]οβς Πιιδῖορ βτε]γ 
πει {ιαπ νο α]ον; Ποεγεάϊζατγ πηογϊ 

βΠα]1 νο α11ούγ Ῥετβοπα] τηθτῖ {ο Ῥραΐ 1η 
Ἡ5 οἰαίτη ; Του Ἰαβάσο η οἳτ γίθυ 18 

ἴπο ν]τύιο οββεπδία] {ο 6Υ6ΓΥ αββοοῖᾶ- 

ὤοη, απά Ἰαβᾷσοο Ἰπνοῖνθερ αἲἱ οὔλαι 
πιοτα] νΙτιθβ; Ἱ6 ἸΒ, ἀρετῆς χρῆσις--- 

ἀρετὴ πρὸς ἆλλον.᾽ Βί. ν. ΠΠ. Ρ. 11290, 

Ῥ. 25, απά {ο]]. 

4 ὧδ λαμβανομένων] Οοπηρατε Χ. 2, 

ὕ]ιθ ΕΣΡΥΘΒΒΙΟΏ, πάντων ληφθέντων: “14, 

ἴπαί 16, ἴπο πΙΔΗΥ ἆτε ἴαΚκεη ἵη α Ώοᾶγ 
απ οοπιρατεά πι 1ο {ουν ἵπ α Ώοάγ.᾽ 

πολιτικόν] ΄ΒΙπαρΙγ ο ήπεηβ, απᾶ πο 

ΠΊΟΥΘ.᾽ 
5 τοῖς γὰρ κυρίοι] ΄Έον Ἱν ἵ ὮΥ 

ἴπο ἀϊεγεπου ἵπ ἐ]αῖτ αογοτεῖρΏ Ῥονήευ 
ἴπαί {που ἀῑ[βοι {Τοπ 9Π6 αΠΟΔΠΘΓ.” 



142 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Υ, ΓΙ, 

Τ]ιο το- 
βρεοίῖνο 
οἸαΙπιβ {ο 

Ῥογ6Υ, 

9 . ο ” ο 4 4 Σι οὖλ ” ε ’ 

αλλ ὅμως σκοποῦύµεν, ὅταν περὶ τὸν αὐτὸν ταῦθ ύπαρχη 

ὀνον, πῶς διοριστέον. εἰ δὴ τὸν ἀριθμὸν εἴεν ὀλίγοι 
’ ε ᾽ .] 4 ” / - - λ ’ 

παµπαν οι την αρετην έχοντες, τινα δεῖ διελεῖν τὸν τρὀ- 
ό τ Ἀ 4 9 / .] Δ ” ὸ ” - 3 ὸ .) 

πον; τὸ ὀλίγοι προς το έργον ὁεῖ σκοπεῖν, εἰ ὀυνατοί 
- 4 / Ἀ ω) Δ - ο/ 9,34 / μα 

διοικεῖν τὴν πόλιν ἡ τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ὥστ εἶναι πόλιν ἐξ 
κ  ψ λαο, / 4 ο πια 4 

αὐτῶν; "στι δὲ απορία τις προς ἅπαντας τους διαμφισ- 
ο 4 - - Α ’ 9 »οἳ 

7 βητοῦντας περι τῶν πολιτικῶν τιμῶν. δόξαιεν γαρ οὐδὲν 
[ο ” 5” 

λέγειν δίκαιον οἱ διὰ τὸν πλοῦτον ἀξιοῦντες ἄρχειν, ὁμοίως 
δὲ .) ε Δ ’ Ξ ὀᾗ 3 « ” ’ ωὶ λ 

ε καὶ οἱ κατα γένος ὁῆλον γαρ ως εἴ τις παλιν εἷς πλου- 
ιά 6 ’ 9 ἀπ αν ϱ 3 . α) Δ [ή 

σιώτερος απαντων ἐστι, 9ηλον ὅτι κατὰ τὸ αὐτὸ δίκαιον 
- / Δ ο ό ϱ ’ ’ « ’ 4 . Δ 

τοῦτον ἄρχειν τὸν ἕνα ἁπαντων δεήσει, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν 
ο ια) 

εὐγενείᾳ διαφέροντα τῶν ἀμφισβητούντων ὃύ ἐλευθερίαν. 
Ν Ν - 4 .] 

8 ταὐτὸ δὲ τοῦτ ἴσως συµβήσεται καὶ περὶ τας ἀριστοκρα-- 
- υὴ ’ ” - 

τίας ἐπὶ τῆς ἀρετῆς' εἰ γάρ τις εἷς ἀμείνων ἀνὴρ εἴη τῶν. 
3 - - : υν ] 

ἄλλων τῶν ἐν τῷ πολιτεύματι σπουδαίων ὄντων, τοῦτον 
υυ - ασ λ ο να ρ μα. : ο. .. 
εἶναι δεῖ κύριον κατα ταύτο δικαίον. οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ πλῆ- | 

3 / - ’ / / ὃ κά ο) 9ν / 9 ἱ 
θος ειναι γε δεῖ κυριον διότι κρειττους εισι των ολίγων, καν 

| 

Φ / 4 Αν δν ο 4 - ; ι 
εἲς  πλείους μὲν τοῦ ἑνὸς ἐλαττόυς δὲ τῶν πολλῶν κρείτ- 

ἀλλ᾽ ὅμως σκοποῦμεν] ΒΜΠ, νΥ]]βῦ ννο 

α]]ονυ [λαῦ οαο οοπβΙσαίῖοη, βαοἩ α8 

ὉΠΗρατοἩΥ απᾶά ἀἆεπιοσγασγ, οδ1τίθς υηἩ 

16 108 ΟΥΥΏ ΑΏΒΥΥΟΥ {ο ὐμοθ απθβίῖοἩ, πο 

Ἀπθ {ο 6ονετη Ἰ {πεγο τεπιαῖπβ ο ο0Ἡ- 

βἰά6χ, βαρροβῖηρ α] ιο εἸεπιοηίς ϱΊναη 

ΆΡογο {ο οο-θχίβί, απά βο {ιο βὐαΐθ ποῦ 

{ο ο0Π16 Υ6τγ ἀθοίάεά]γ ππάἆεγ οἩθ οἳ 
ὀΐ]6Υ, οΥ {ο Ῥ9 αβ γεῦ ποῦ ἀθοϊάεάᾶ, Ἡουγ 

419 ἴμο οἸαῖπηβ ο{ αἱ {ο Ῥ6 βεἰθ]εά ! 5ο 
1 ραταρηταςο ἴμο Ῥαβρβαρο, 

6 εἰ δή, κ.τ.λ.] Ἠσε ἰα]αβ οηθ 0386, 

ὑλαί οξ 1ο νΙτύποιβ: ΒάβΡοβε ἴλμαί ἔ]εγ 

4τε Ῥα{ Υετγ {ευν ἵη ΏπΤηΡαΥ, ἔπαη υγ]ιαῦ 

18 Πο ατταηρεπηεηί Ίο πηαδί αἀορί } 

Τ]ο πηετο Ταοῦ ος Ὀμεῖτ Ῥεϊπς {εν 18 

ποῦμίηρ, Πε απεβίίοη βλοι]ά Ῥο, ατα 

ἴἨ6ευ {6ν) {ον {πο νγοτ]κ τοααϊγεά οί 

{λοπα, οοι]ά {1ι6Υ 1παπαςο ἴ]ιο βὐαῦο ἳ οτ 
36 Ὑνθ 6ο τθφι]το Όλετη 6ο Ῥο ἵπ Ἠπῃ- 

Ῥεν ϱαβιοῖεηί {ο οοπβὐαίο α βἰαΐο ὮΥ 

ἔλεπηβο]νοςτ ΤΕ {ο σροοᾷ ατο τε]οσυοᾷ 

Ώθοσαβο {εγ Άτα ἵπ α. πηϊποπϊϐγ, {μαι 
ν/]αῦ Ῥθοοτηθβ οΕ ὅ]ιο οαίτα οἳ {πο τῖον 

Τ{ ασα]παδῦ {]ς 16 16 πτρεά ἴ]αίῦ {πο τῖσ]ι / 
οἰαῖπι Ὦγ ντα οἱ πεῖγ στεαῦ 5αρε- 
τ1ογΙῦγ ἵπ νγθα]ύἩ, ὙΥΙοἩ οοπαρεηβαζεΒ. 
{οχ {]αῖτ ΙΠ{ΘΤΙΟΥ ΏΤΗΡοΥ5, ἐς Ἠπο οἳ 
αγριπιεηῇ βασσθβῦ α ἀηβοι]έγ ν/]]ο]ι ] 
η {αοῦ 18 ρεπετα], απά πηθεῦθ αἲ ἴμα 

οἰαϊπιαπίς α]/κα. Τ{Γ ἴπο αρστοραΐο ο 
το] πιθη οἰαῖτης οη ἴμο ϱτοιτιά οἱ βρθ- | 

τῖου νγθα]έ], 16 γνοι]ά {ο]]ονγ ἐ]ιαῦ α αἱπρ]ο 
οπογπηοιιβ!Υ νο] ιν Ἱπάϊν]άπα] ννου]ά. 
νο βήβοά ἵπ οἸαίπίπο ασαϊπαὲ λα | 
αροτοραίςο, ΙΓ 15 Ππάϊν]άαα] νγεα]ζ]ι πα | 
βτοαίοτ {λατ ἐ]αῦ οἳ ἐ]ο Ῥοάγ. Απά α- 

Αἰπηϊ]αχ οΏ]εσθίοη 1ΠΣΥ Ῥο {ακεη ασαἰπεῦ. 
αἲ] εις]: πρὸς ἅπαντας τοὺς δια, η 

φισβητοῦντας. 4 ] 

| 
| 

| 

ᾗ 

.- 

7. τοῦτον τὸν ἕνα] Τηϊ5 οπο (ποαςἩ - 
Ῥα6 οηςϱ.᾽ 

8 κρείττους] ΄βἴτοπρεγ.᾽ 



τας 

ΠΠ. 19.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΕ. 

ων ω 3 Ἀ ΑΦ - 

τους ὧσι τῶν ἄλλων, τούτους ἂν δέοι κυρίους εἶναι μᾶλλον 

ἢ τὸ πλῆθος. Πάντα δὴ ταῦτ᾽ ἔοικε φανερὸν ποιεῖν ὅτι 
’ [ω [ο 9 4 9 ’ . 3 οαἳ 8 ο . 3 

τούτων τῶν ὃρων οὐδεὶς ὀρθός ἐστι, καθ ὃν ἀξιοῦσιν αὐτοὶ 

μὲν ἄρχειν τοὺς ὃ) ἄλλους ὑπὸ σφῶν ἄρχεσθαι πάντας. καὶ 

νὰ / / 

' πῴ νομοθέτη νοµοθετητέον, 
͵ 

| λ δν 4 4 4 9 4 4 9 . / ω) 
"γαρ δὴ καὶ πρὸς τοὺς κατ᾽ ἀρετὴν ἀξιοῦντας κυρίους εἶναι 

τοῦ πολιτεύματος, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς κατὰ πλοῦτον, ἔχοιεν 
ολ 
ἄν λέγειν τὰ πλήθη λόγον τινὰ δίκαιον οὐδὲν γὰρ κωλύει 

«ποτὲ τὸ πλῆθος εἶναι βέλτιον τῶν ὀλίγων καὶ πλουσιώ- 
΄ἱπερον, οὐχ ὡς καθ᾽ ἕκαστον ἀλλ᾽ ὡς ἀθρόους. Διὸ καὶ πρὸς 

4 5 , πι α 4 , , » ο 
πην ἀπορίαν, ἣν ζητοῦσι καὶ προβάλλουσί τινες, ἐνδέχεται 

- ” ’ 

| ποῦτον τὸν τρόπον ἀπαντᾶν. ἀποροῦσι γάρ τινες πότερον 
/ / ν) .) 

Βουλομένῳ τίθεσθαι τοὺς ὀρθο- 
[ή , .ἳ Δ - ’ ’ ο] Δ ῑ 

΄πἄάτους νόμους, πρὸς τὸ τῶν βελτιόνων συμφέρον ἡ πρὸς τὸ 

τῶν πλειόνων, ὅταν συµβαίνη τὸ λεχθέν. τὸ ὃ ὀρθὸν ληπ- 
| / ”/ ς Δ 3 .) Ν η Δ - / νά 

τέον ἴσως τὸ ὃ ἴσως ὀρθον προς το τῆς πόλεως ὅλης 
’ . Ν Δ Δ Δ - - ’ 4 

συμφέρον καὶ προς το κοινὸν το τῶν πολιτῶν. πολίτης δε 

κοινῇ μὲν ὁ µετέχων τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαί ἐστι, καθ 
ν/ ’ δὲ / σα ων δὲ Δ 3 / ε ὸ ιά 

ἑκαστην 9ὲ πολιτείαν ἕτερος, προς ὁὲ τὴν ἀρίστην ὁ ὀυνάµε- 
. Δ 

νο καὶ προαιρούµενος ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν πρὸς τὸν βίον 
8 ω - 

τὸν κατ ἀρετήν. εἰ δέ τίς ἐστιν εἷς τοσοῦτον διαφέρων 
. 4 - « β λή λ λ / 4 ς 4 / ὸ ὃν 

κατ ἀρετῆς ὑπερβολήν, ἤ πλείους μεν ἑνος µῆ μέντοι ὀυνατοὶ 
| ’ [ή / ο 3 " - 

᾿πλήρωμα παρασχέσθαι πόλεως, ὥστε μὴ συμβλητὴν εἶναι 
1) λα. ΄ η ’ ι π / Φ- -- ῃ 
την τῶν ἄλλων ἀρετην πάντων μηδὲ τὴν ὀύναμιν αὐτῶν τὴν 

| 

9 τούτων τῶν ὅρων] οἱ ἴἶιο οχϊρί- 
| πρ αἰαζετηεηίς οἱ ἐ]ιο ο]αῖπιδ πο 9Π6 18 
οοπηρ]εῦεΙγ οοττεοῦ.” 

10Ο οὐχ ὡς καθ᾽ ἕκσστον] τοβΙπιθΒ 
{πο βαρ]οοί οἱ, ΧΙ. 18. 

11 ζητοῦσι] “Ἰπαπῖτο ΙΠ{ο 38 α 4η - 
ου]0γ. 

τὸ λεχθέν] Τ]ο οΏ5ο βαρροβεά αὖογτο, 
νι. ἴλαῦ ἵπ γη]ο] {ο Ῥθορίο ναβ 
ΒΙΡΟΤΓΙΟΥ 35 α πο {ο ἴπο Ἱρρογ 

Γ6]8886Α. | 
12 τὸ δ᾽ ὀρθὸν ληπτέον ἴσως] ΄α 

πηυδί σεῦ αἱ ν]αῦ ἵς τὶρΏί η 0μ]β οα8ο 

Ιψ αἰτ]κίηρ 4η ανοτᾶσρο απά ἰακῖπςο 
ναί 19 Γαὶτ {ο Ῥοῦμ; απιά 49 νη]] Ῥο 

{οαπᾶ Ὦγ Ιοοκίπςο {ο πο Ἰπίετοβί οἱ {ο 
ν/πο]ο βίαΐε, απά ἴ]ιο «οΙΠΠΠΟΠ ο]επιεπό 

νηῖοὮ τας {ΠἩτοιρ] {ιο ν]οἰθ ΤΒΒ 
οἱ οἱ άσεηβ. ἴσως: “΄οαιαΗύες,” Ψἱοῦ. 
«σ]εϊομπιᾶβεια,” ΒίαΠΤ. 

πολίτης δὲ κοσῇ] «Νο α οἴὔίσεη 1η 
{Πο ϱεηεγα].᾽ 

πρὸς τὸν βίον] ΄ νηθἩ α ν]θυν 6ο βθοΓο 
{πο Η{9 αοοοτάἶπο {6ο υΙτιθ.᾽ 

13 πλήρωμα πόλεως] “Τ]ο 611] οοπη- 

Ῥ]επιεπό ο α εὐαΐο.᾽ Οοπιρατεο 5 6. 
ᾠστε] ἀερεπάβ οἩ τοσοῦτον. 
τὴν δύναμιν τὴν πολιτικήν] ἵπ οἴ]ιαν 

ΨΟΤάΒ, τὴν δύναμιν πρὸς τὸ ἔργον. 

145 

Τ]ο τε- 
βρεοῦῖνο 
οἰαῖπαβ 60 
Ῥονγογ, 

9 
1ο 

1254 



Τ]ιο χ6- 
βρεοίϊνο 
ο]αῖτηβ {ο ΟΝΟΝ οὐκέτι θετέον τούτους έ ος πόλεως" ν 

Ῥονετ., 

14 ΠΟΔΙΤΙΚΩΝ ΓΕ, ΓΙ18. 

« η « ο. 9 / 3 Ὁ) 4 ο“ ν 
πολιτικην προς την εκείνων, εἰ ο ναος, εἰ ὃ εἷς, τὴν ἐκείνου 

» ’ Δ 

ἀδικήσονται γαρ 
. λ 

ἀξιούμενοι τῶν ἴσων, ἄνισοι τοσοῦτον κατ᾽ ἀρετὴν ὄντες και 

4 4 / ς Δ Δ . ) , 4 
τὴν πολιτικὴν δύναμιν' ὥσπερ γὰρ θεὸν ἐν ἀνθρώποις εἰκὸς μονά κ ρ 
ω) Δ - ς - ή . 4 / 

14 εἶναι τὸν τοιοῦτον' ὅθεν ὃῆλον ὅτι καὶ τὴν νοµοθεσίαν 

[ή 

15 των πάντας ἔχειν. 

9 » 4. λ ντα, Ν ας  Ψ κ ὖς / 
αναγκαιον εἶναι περι τους ισους και τῳ Ύενει και τή δυνάμει" 

Δ ἀλ - , δ ΙΑ / ολ 4 / 9 / 
κατα οε των τοιουτων ουκ εστι νομος" αυτοι γαρ εισι νομος. 

. 8 - Ἀ - 3 

καὶ γαρ γελοῖος ἂν εἴη νομοθετεῖν τις πειρώμενος κατ ρώμ 
αὐτῶν" λέγοιεν γὰρ ἂν ἴσως ἅπερ ᾽Αντισθένης ἔφη τοὺς 

λέοντας δημηγορούντων τῶν 

διὸ καὶ 
δημοκρατούμεναι πόλεις, διὰ 

’ . . 3 ’ 

ὁασυπόδων καὶ τὸ ἴσον ἀξιούν- 
’ ΐ Δ ε 

τίθενται τὸν ὀστρακισμον αἱ 
4 , 8η, 2 η 

την ποιαυτην αἰτιαν' αὗται γαρ 
9) ὸ - ὸ ’ 4 9 ” ’ ’ ς ) 

ή ὀοκούὺσι ὁιώκειν τήν ἰσοτητα μαλιστα ΜΗ, ὠστετους 

δοκοῦντας ὑπερέχειν δυνάμει διὰ πλοῦτον ἢ πολυφιλίαν ἤ ́- 

τινα ἄλλην πολυσικὴν κ ὠστράκιζον καὶ ῥαίαπα ας ἐκ 

16 τῆς πόλεως χρόνους ὠρισμένους. μυθολογεῖται δὲ καὶ τοὺς 

᾿Αργοναύτας τὸν Ἡρακλέα καταλιπεῖν διὰ τοιαύτην αἰτίαν' 
Δ - οὗ γαρ ἐθέλειν αὐτὸν ἄγειν τὴν ᾿Αργὼ μετὰ τῶν ἄλλων ὧς 

/ - | 

ὑπερβαάλλοντα πολὺ τῶν πλωτήρων. διὸ καὶ τοὺς Ψέγον- 
τας τὴν τυραννίδα καὶ τὴν Περιάνδρου Ορασυβούλῳ συµ- 

17 βουλίαν οὐχ ἁπλῶς οἴητέον ὀρθῶς ἐπιτιμᾶν. φασὶ γὰρ τὸν. 

14 ὅθεν δῆλον, κ.τ.λ.] Βαοἳ α ΤΗ, 

88 ἃ ϱοὰ απιοπρβύ Ίηθη, υγ] ο α11εη 0ο 

Ἠππηαη Ἰορ]]αίοη. ἜΤπο Ἠϊσ]λοβυ Γογτη 

οὗ Ἠάπηαη πήβάοτα, ἡ πολιτικὴ φρόνη- 

σι; ἀρχιτεκτονική, Είῑι ντ. νΠ. Επάβ 

196 οχρτθββῖοηπ Ἰπ Ἱερ]β]αῦίοη {ο ΤΠΘΗ, 
νοµοθεσία, Ῥαΐῦ ἆοθβ ποῦ αἰθετηρί {ο τβθ 

Ἀβογε τηαῃ, Τὸ α88ΠΤηΘΒ 36 ἴ]θ τηα{θ- 
τῖα]ς Ἱ6 ας {ο ἆθαὶ νη(, α Ῥοάγ οἳ 
οἱ άπεης νηθμΙη ορτγύαῖπ Ἠπηϊς εα πα] ἵη 

ὑλαῖτ Ῥούγετα, πποτα] απιά Ιη0ε]]εοίια], 8 
{16Υ ατο θα ια] ἵη {Πεϊτ ταςθ. 

τῶν τοιοῦτων] “πιεη 8ο {ΑΓ Βαρετίος 

86 ἵη {μθ 68896 βαρροβεά. Τπεγ οπηποῦ 
Ῥο Ῥουπά Ὦγ Ἠπτιαη Ίαν, ἴΠεγ ατα 
6πιεπηβε]νος α Ίανυ, ο βἰαηπάστά {ο οὔπθτβ 

---ἴλο Ἰάεα], γνη]ο]ι οέ]λθτβ πιαΥ αἶπι αὖἲ 
αὐζαϊπϊηρ,, 

ΑΠΙΙΒίΠΕΏΘΑ, οηΏ6 οἱ {πο βο]λοο]ὶ οἳ 

| 

Ἱ 
Βοογαῦθς. Απ], Βίουν. ία. “Ύπατο | 
4186 Υοισ οἶαννς τ 

Διὸ καί] Τε ο.βε οἱ στεαί τολαίίνο 

βαρεγ]οτΙζγ οἩ αΏΥ Κπά, απά ἴπο ἁλῃ- 
ου]0γ οἱ ρτον]άϊπο {οτ 195 ἆπο ροκϊίοη ] 

Ἰοεάς παίτα]]γ {ο πο τπεαπβ αἀορίοάα 
ὮΥ 8οπηθ βἐαΐθς {ο πηθοέ ἔο ἀἰββοα]έγ---- 

ἴπο οε]ερταῦοά οβἰταοϊατη. Τηϊ6 15 α 
ἀθπποσταίξίσα] Ιπνοπάίοπ. Ῥιέ ἔο ρεῖη- 

οἴρ]ο 18 πηογθ σεποτα], οἱ νο] Ὦθ ϱ1νεβ 
ΙΠΒίΔΏΟΘΑΒ. η 

τό ᾽Αργώ] ΟΌοππρ. τοῖς, 1. 4290, 
ηοῦθ. Ἠο οοπβ]ἆετα {πὶς Ἰεσεπά γοτγ. 
οἷᾱ, ας “«Ιν πο {ο ἴ]ε αΠῖρ βοη- 

[οηύ Ῥονγεγβ.᾽ 

Ἠεριάνδρου Θρασυβούλῳ] Ἠετοά, ν. 

χοϊ. δ 6, ΥΘΥΕΓΑΕΒ {1 Ῥρατίς. Ο0οπιρα: 
Ῥούῦΐα, Φίογία ἆ Πίαΐία, Ύ οἱ. 1. ρ. 43. 

1825, οἩ ἴλο πιοί]οά αἀορίεά αἲ Ίμαοσα, | 



ΠΠ. 19.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ, 146 

Ἠερίανδρον εἰπεῖν μὲν οὐδὲν πρὸς τὸν πεµφθέντα κήρυκα Ορύτασίαπη. 

περὶ τῆς συµβουλίας, ἀφαιροῦντα δὲ τοὺς ὑπερέχοντας τῶν 

σταχύων ὁμαλῦναι τὴν ἄρουραν' ὅθεν ἀγνοοῦντος μὲν τοῦ 

κήρυκος τοῦ γινομένου τὴν αἰτίαν, ἀπαγγείλαντος δε τὸ 
Τ / α Ν , 4 - . « , 

| συµπεσὀν, συννοῆσαι τὸν Θρασύβουλον ὅτι δεῖ τοὺς ὑπερέ- 

χοντας ἄνδρας ἀναιρεῖν. τοῦτο γὰρ οὐ μόνον συμφέρει τοῖς 

τυράννοις, οὐδὲ µόνον οἱ τύραννοι ποιοῦσιν, ἀλλ) ὁμοίως ἔχει 
.] 4 . . ’ .] . / ε 8 . καὶ περὶ τὰς ὀλιγαρχίας καὶ τὰς δημοκρατίας’ ὁ γὰρ ὀστρα- 

. - 8 

| κισμὸς τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν τρόπον τινὰ τῷ κολούειν 
4 ε ’ .] ’ 8 η] . Δ . . ια) 

τοὺς ὑπερέχοντας καὶ φυγαδεύειν. τὸ ὃ αὐτὸ καὶ περὶ τὰς 
- - ’ ” 

πόλεις καὶ τὰ ἔθνη ποιοῦσιν οἱ κύριοι τῆς δυνάμεως, οἷον 
. - 

᾿Αθηναῖοι μὲν περὶ Ζαμίους καὶ Ἀίους καὶ Λεσβίους (ἐπεὶ 

γὰρ θάττον ἐγκρατῶς ἔσχον τὴν ἀρχήν, ἐταπείνωσαν αὐτοὺς 
παρὰ τὰς συνθήκας). ὁ δὲ 1]ερσῶν βασιλεὺς ἸΝ]ήδους καὶ 

Ῥαβυλωνίους καὶ τῶν ἄλλων τοὺς πεφρονηµατισµένους διὰ 

τὸ γενέσθαι ποτ ἐπ᾽ ἀρχῆς ἐπέκοπτε πολλαάκι. Τὸ δὲ 

1254 Β 

/ / Ν / . . Ν [ή 3 .] 

πρόβλημα καθόλου περὶ πᾶσας ἐστὶ τάς πολιτείας, καὶ τας 
2 / ε λ Δ - Δ 4. 4 2 

ὀρθας' αἱ µεν γαρ παρεκβεβηκυῖαι προς το ἴδιον ἀποσκο- 
Α - - Ν .) Ν λ 

πούσαι τούτο ὁρῶσιν, οὐ μὴν ἄλλα περὶ τας τὸ κοινὸν ἆγα- 
Δ η « ια - 

θὸν ἐπισκοπούσας τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον. ὁηλον δὲ τοῦτο 
ο ον 4 - 3” - . 9 - ” . 

καὶ ἐπι τῶν ἄλλων τεχνων καὶ ἐπιστηήηµῶων' οὔτε γαρ Ύρα- 
4 ./ .λ Δ « / / - / 

Φεὺς ἐάσειεν ὧν τὸν ὑπερβάλλοντα πόδα τῆς συμμετρίας 
5” Δ [ο 9 9 ’ λ / ” Δ 

ἔχειν τὸ ζῴον, οὐδ εἰ διαφέροι τὸ κάλλος, οὔτε ναυπηγὸς 

πρύμναν ἡ τῶν ἄλλων τι µορίων τῶν τῆς νεώς" οὖδε οἡ 

χοροδιδάσκαλος τὸν μεῖζον καὶ κάλλιον τοῦ παντὸς χοροῦ 

Φθεγγόµενον ἐάσει συγχορεύειν. ὥστε διὰ τοῦτο μὲν οὐδὲν 

κωλύει τοὺς µονάρχους συμφωνεῖν ταῖς πὀλεσιν, εἰ τῆς 

19 τὸ δ) αὐτό] Τηο βατηθ πιθίέ]οά 18 
Δἀορίθᾷ α5β Ῥθδένθεη Αίαΐ0, απά ποῦ 

πιθτο]γ νηθμῖη ο Ἠπηϊέ οἱ α. αἴπρ]ο 

βὐαΐῦθ. Τ{ νναβ οη ἐΠῖβ ρεϊηοῖρ]ο Α{ποπς 
Ίθα]έ νηθ]ι Ἠοτ βαῬ]οοίᾳ (πόλεις) ; Ῥοβία, 
απ θὮ Ἠετα (ἔθνη). 

ἐπεὶ γὰρ θᾶττον ἐγκρατῶς] “Ἐοτ ἃβ 

8ΟΟΠ 38 6νετ {ευ Πε]ά {επαῖτ οπαρῖτο 

ΝΗἨ α Ώττη ϱταβΡ.᾽ 

ἐπέκοπτε] /αβεὰ {ο οαέ ἔΊιεηα Ποτέ, 

αυ. 

χεαρ {ποεπι ἀοννῃ.᾽ 
20 τὸ δὲ πρόβλημα καθὀλου] ΄Τηο 

ᾳαθβθίοη 18 οΏθ ἔμαῦ ΟΟΠΟΘΓΩΒ αἲ] ὅἶιθ 

{οστηβ οἱ σονοτηπιοπέ υήθλοπί Θχοθρ- 
ὤοη, 6υΥθη {1ο τ]σ]ό 9ΠΘΒ.᾽ 

αἵ Έοτ Ατεοζ]οᾳς νῖοηιη οἩ {Πῖς 
Ῥαγζιου]αχ Ῥροϊηπί οἱ ΒΥΤΙΙΠΕΟΣΥ, οοΠΙΡ. 
ατοίο, 17. 212, ποίθ, αηΏᾶ {0Υ {λΠθ ΡϱθΠο- 

τα] εαρ]θοί οἳ οβίταοίβτη, ἴμθ Β41ΏΘ νο- 

Ἰ1πηθ, ὮΡ. 209, απᾶ {ο]]. 

10 



ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΕ, 146 ΓΙμ, 

Οκιασίδι, οὐκείας ἀρχῆς ὠφελίμου ταῖς πόλεσιν οὕσης τοῦτο ὁρῶσιν. 
/ α 

διὸ κατὰ τὰς ὁμολογουμένας ὑπεροχὰς ἔχει τι δίκαιον πολι-- 
Δ ε / ε 3 Δ » ’ - ’ 4 Ὁ 

23 τικὸν ὁ λόγος ὁ περὶ τον ὀστρακισμόν. βέλτιον μὲν οὖν 
. . σα . 4 ο 

τὸν νοµοθέτην ἐξ ἀρχῆς οὕτω συστῆσαι τὴν πολιτείαν ὥστε: 
4 ὰ - ’ . / ώ ὸ ΄ δὲ . Ἀ Α. 

μὴ δεῖσθαι τοιαύτης ἰατρείας' δεύτερος δὲ πλοῦς, ἂν συµβή, . 
[ων ’ Δ ὸ ’ ὸ - σα 9 9 

πειράσθαι τοιοντῳ πτινι ιορθώματι ιορθούν. οπερ ουκ εγι- 

νετο περὶ τὼς πόλεις οὐ γὰρ ἔβλεπον πρὸς τὸ τῆς πολι-- 

τείας τῆς οἰκείας ών. ἀλλά σΏισιαστικος ἐχρῶντο 

24 τοῖς πρμσωα 

τείαις ὅτι μὲν ἰδίᾳ συμφέρει καὶ δίκαιόν ἐστι, φανερὀν' ἴ ἴσως | 

δὲ καὶ ὅτι οὐχ ἁπλῶς δίκαιον, καὶ τοῦτο φανερό». ἀλλ”. 

ἐπὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας ἔχει πολλὴν ἀγορίαν, οὐ κωδ 

γῶν ἄλλων ἀγαθών τῆν ὑπερσχέν, οἷον ἰσχύος καὶ πλούτου. 

καὶ ολ ἀλλ᾽ ἄν τις μπαμ, διαφέρων κατ᾽ αρετα | 

20 τί χρὴ ή οὐ γὰρ δὴ νά ἂν δεῖν ἐκβάλλειν καὶ µεθι- ͵  

στάναι τὸν τοιοῦτον. ἀλλὰ μὴν οὐδ ἄ ἄρχειν γε τοῦ τοιούτου”. 

παραπλήσιον γὰρ κἂν εἰ τοῦ Διὸς ἅ ἄρχειν ἀξιοῖεν, µερίζοντ 

τὰς ἀρχάς. 

θεσθαι τῷ τοιούτῳ πάντας ἀσμένως, ὥστε βασιλέας εἶναᾶ 

] / / [νά ελ ’ 

λείπεται τοϊνυν, Ἡ εοικε πεφυκεναι, πει- 

τοὺς τοιούτους ἀῑδίους ἐν ταῖς πόλεσιν. ἡ 

' 

33 ἔχειτι δίκαιον πολιτικόν] «ἴδ πού 
νηζλοαί α, ρτουπάἁ ο ροΗΜίοα] τὶσ]ιῇ.᾽ 

23 στασιαστικῶς] Ἱπ' ΥΠ. (Υ.) 
ΨΙ. 15, οο0σατβ αποίµες {οτπι οἳ ἴλῖς 

πγοτὰ στασιωτικῶς, {ον Γαοῦϊοαβ ραγ- 
ΡΟΒΘΡ.᾽ 

24 ἰδίᾳ] ἴπ ρατου]ατ 088ΘΒ.᾽ 
35 µερίζοντες τὰς ἀρχάς] “«ἵπ ἴμο 

ἀϊν]δίοη οἳ ο/ῇοςς,” ΒίαΠτ. 

ὅπερ ἔοικε πεφυκέναι] 
βΘεΠ16 {πο παύατα] οοΥΡΘ.᾽ 

βασιλέας ἀῑδίους] «Ἰάπος {ἔοτ ἠ]αῖτ 
Ἡ{6,᾽ ιο Ἠετο-κῖπρς οἳ Μγ Οατ]γ]ο, ἴπο 
στθοᾶί Τπθη νοπα α]] Ελοι]ά οΏεγ απά 
Επὰ {λεῖτ ππθ ϱΊοΣΥ Ἱη οΏεγίηπρ. 9ο 
Όλα πο γγ]ο]ο ἀἱβοιββίοη Ἰαβ ἵῃ 168 
βἰπρυ]ατ]γ ἀϊδοιταῖνο ΤΟΠ γοῦ ηΘΥΟΓ 

Ἰοβε ασ] οἳ ἴ]λο οπθ ααθβίοηῃ ἴλαῦ 

τάηβ Όμτοιρη 1, Ῥοριηπίησ Πα 0Η, 

ἑαπᾶά ΠΒ 

ΙΧ.., απά επά(πς Ἰθτε, {πθ αιθβίῖοη οἱ ' 

{ο το]αίίνο οἰαίτηβ {ο α. βἨαχο ἵπ {1θ: 
Ρογετηπιοηύ οἱ ἀῑπετεπῦ ΠεΙΡΘΓΒ οἱ | 

ἴμο βἰαΐθ. Έτοπι {πο α,βο]αίε εαπαΠϐγ 
ο{ 3 ἀεπιοστβογ, Ατὶβζοί]ο Ἠα5 απτῖνθᾶ Ἱ 
αὖ αρβο]αίο ΙπεαπαΠίγ, ποοθβαιαθοᾶ | 
η {πο Ἰάραὶ βἰαῦο Ὦγ ο οχ]ίθηοι ἵ 
οἱ ΒΟΙΠΘ 0Π6 ΤΑ Οἱ ΒΙΡΕΓΘΙΙΙΠΘΙ ] 
νιτύπο---ἴΠθ οπΙγ οοποθίναρ]θ ικθ- 

Όλο οπ]γ ο,ςο Ίπ πνμ]ο] ἵ6 Ὕναν {ο Ἠΐπῃ 
τοοοποϊ]θαβ]θ υγ] Ἰαβσςθ, νι ἅπε Ἱ 

τεραχᾶ, ἴ]ιαῦ 18, {οχ {ἐ]ιθ τε]αάνο οἰαῖ 

οἱ Ἠ18 οἱ]ζσεης. Απά νηλοαῦ ἐμ]ς ] η] 

1οο Ὦθ (Πποιρ]Ώῦ {πο βοοίαὶ απῖοη οοσ]ᾶ 
ἨΘΥΘΣ Ῥο βθοΠΥΘ, ΕΒαῦ, 38 Ἡο αἰ]ογή | 

{ος λες 9886 οἱ ἴ]θτο Ῥοΐπς 0Π6 18 η 

οοπηρείεηῦ ο Β]1 ἴμο βίαίοη οἱ Κῑπρ 
ὮΥ {οτορ οἱ βαροτίοτ τηθγῖζ, οηθ ν/ο Ἡ 
ἔ]λο Ίαπσιαρο οἱ {πο Εἰλίο ντ, χὶ 

2. Ῥ. 1Ιύο, 64, αλοπ]ά Ῥο αὐτάρκης καὶ ' 



ο ΤΙ. 14.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ. 147 

Ἔσως δὲ καλῶς ἔχει μετὰ τοὺς εἰρημένους λόγους µετα- Μοπατο!γ. 

φαμὲν γὰρ τῶν 4 
/ Ν , 

σκεπἽτεον δε ποτερον 

| βηναι καὶ σκέψασθαι περὶ βασιλείας: 

Ἰ ὀρθῶν πολιτειῶν μίαν εἶναι ταύτην. 

μφερει τη μηλρούρς καλῶς οἰκήσεσθαι καὶ πόλει καὶ 
| 

᾿χώρᾳ τό ών, ἡ οὗ ἀλλ᾽ ἄλλη τις πολιτεία μᾶλλον, 

1) τισὶ μὲν μάς τισὶ ὃ οὐ κό» δεῖ δὲ αἱ μάλὰι 3 

[διελέσθαι πότερον ἓν τὸ σονηρ ἐστὶν αὐτῆς ἢ πλείους ἔχει 
διαφοράς. ῥᾳδιον δὴ τοῦτό γε καταμαθεῖν, ὅτι πλείω τε τ2β; 

"γένη περιέχει καὶ τῆς ἀρχῆς ὁ τρόπος ἐστὶν οὐχ εἷς πασῶν. 

“ᾳπ γὰρ ἐν τῇ Λακωνικῴ πολιτείᾳ δοκεῖ μὲν εἶναι βασιλεία 8 
' ’ ” . ’ 3 εν . ’ ’ 9 

μάλιστα τῶν κατὰ νόµον, οὐκ ἔστι δὲ κυρία παντων, αλλ' 

ὅταν ἐξέλθη τὴν χώραν, ἡγεμών ἐστι τῶν πρὸς τὸν πό- 
| - 

λεμον' ἔτι δὲ τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς ἀποδέδοται τοῖς βασι- 
| - 4 : Φ ε / 4. - ᾿ 
᾿λεῦσιν. αὕτη μὲν οὖν ἡ βασιλεία οἷον στρατηγία τις αὐτο- 4 

.”.. ”- . 

κρατόρων καὶ ἀἴδιός ἐστιν' κτεῖναι γὰρ οὐ κύριος, εἰ μὴ ἓν 

τίνι βασιλείᾳ, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀρχαίων ἐν ταῖς πολεμικαῖς 
» ο 

ἐξόδοις ἐν χειρὸς νόµῳ. δηλοῖ ὃ Ὅμηρος: ὁ γὰρ ᾿Δγα- 
µέμνων κακῶς μὲν ἀκούων ἠνείχετο ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, ἐξελ- 

{, αννε δὲ καὶ κτεῖναι κύριος ἦν. λέγει Ὑγοῦν β 

ἴλποασ]λῦ {ο αΠβυγοτ Ῥοεΐίετ {ο ἴῑο 1άθα 
οῇ ΠΙΟΠΑΤΟἨΥ, αι ΑΠΥ οί]λθς οἱ ο 
οοπα ΕΙ ὑαὔ]οηα] {οΥΤΙΒ, απά γεί 16 1β πού 
βαρτοπηθ.”. Της 18 αμτ νῖουν,. Έοτ 
ἴ]ιο Ῥουγετβ ο{ {πο Βρατίαη ἸΠς8, οοπΏΡ. 

πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς ὑπερέχων, απᾶ 1η ἴθ 

Ίβηριαρο οἱ ἴμο Ροϊδίσο, ΥΤΠΙ. (Υ.) 

χ. 38, α]ιου]ά ταῖο οσον νήη]ηπς βαῦ- 
Ἰθοίᾳ---ᾱ5 Ἰς α]ου/Β {οτ ἐἨ]ς ο,ςο, Ίο 1β 

ποῦ αππαθυτα]]γ θά {ο σθαῦ οἱ ἴἶιθ 
γ]ο]θ βαρ]θοί οἱ {πο τα] οἱ οπθ, απά Ἠετοά. νΙ. 56. 
Ἰυπηθγαΐο {1ο νατίοιβ {ΟΥΤΗΒ ΟΓ ΤΠΟΠ- 4 αὐτοκρατόρων] Ὑεῦ. ΤπΠό. /ἴπιρο- 

σα] σονεγηπηθηὔ, τας. ἨοεποῬ ὙΠούοτίας νΊεμος (ο γουᾶ 

: αὐτοκράτωρ. Βί8ΠΣ 6οπάθτηΠΑ 16 38 Ἡ- 
ΏΘΟΘΒΒΑΣΥ. Τὸ η] οετίαϊη]γ οοηβίγιο 
88 16 βἰαηάβ, ΄ασεπογα]θΗ1ρ 1π ιο Ἠαπᾶς 
ο{ πιθη Ιηπνοβίθά να {411 Ῥούγεγβ, απά 

ἴπαί {ον Ἠ{6. Απά 6 ΙΒ ποῦ πιοτὸ 
ἴλατ ἴἨμ]ς, {ου ἴμθ Ῥούετ οἱ Ἠΐίο απᾶά 

ἀθαίῃ 18 ποῦ Ἠ]5, εχὀθρύ ἵπ τοίργοηοθ {ο 

Ῥατί οἱ Ἠϊβ οβ1οο.᾽ ἔντινιβασιλείᾳ. Τη9 

ΧΤΥ, αι μεταβῆναι] ΄{ο Ῥ888β ἴο 
οὔπεγ ροϊηζ. Το ποτά οοσΆσΒ, Εήῇ,. 

α, κ. 6”. Ῥ. 144, Ὀ. 26, θὰ ἵπ 1 

Ιοἴρ]ε µεταβαίνων, Εν. 1. ν. 2. Ῥ. 

ορ”, 34. Ε 

3 περιέχει] κο, ἡ ος “Τηο 
ποτά ΤΠΙΟΠΑΤΟΗΥ οοπηρτῖβθς Βεγετα] 

5 υπάςετ 16, ατιά {πε βγβίοτη αἀορίεά 
΄Έλνοπο ΒΟσΤΊΑ 18 ποῦ οπ9 απά {ῃθ βαπιθ 
α]]. ̓ 

3 "«Έοτ ίμο τογα] Ῥουγετ ας 16 εχ]αίβ 
ἴ]λα Τιαοθάεετποπίαπ οοηβΒδαθίοἩ, Τβ 

πηθαπίης Ι Ώανο σἵνοη 0ο 0Ἠθβο πγογᾶς 18 

{ανοατεά ὮΥ {πο οοπ0εχῦ, απά 18 ἴ]ι ὁπ8 

αἀορίθᾶ Ὦγ ια Ὀθβί οοπητηθη{α{ὔοΓς, 
ἐν χειρὸς νόμῳ] πιατθία] ]νη. 
ἐν ταῖς ἐκκλησίαις] Τηϊβ 15 απ οἆά 

10----θ 



148 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ. Τε, 

Μοπατολγ. ὃν δέ κ᾿ ἐγὼν ἀπάνευθε µάχης,--- 
---οὔ οἵ---- 

ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ' οἰωνούς" 
πὰρ γὰρ ἐμοὶ θάνατος. 

Δ Ὁ] ο. 4 / / Δ / 

ἓν μὲν οὖν τοῦτ᾽ εἶδος βασιλείας, στρατηγία διὰ βίου" τού- 
ό ὸ ε λ 4 / 9 ϕ ε δ᾽ . / ΤΙ Δ ’ | 
των ὁ αἱ µεν κατα Ύενος εἰσιν, αἱ ὃ αἱρεται. αρα ταυ- 

5” / 4. Φ 9. 6 Α - 
την ὃ ἄλλο βομαρ κ εἶδος, οἷαι Δοη ἐνίοις εἰσὶ βασιλεῖαι 

τῶν βαρβάρων. 

ἁβάλμάρρα ώς εἰσὶ ὃ ὅὃ ομον κατὰ νόµον καὶ ποτρη, 

οδόν, δ᾽ αὗται τὴν δύναμιν πᾶσαι πα- 

καί: διὰ γὰρ τὸ δουλικώτεροι εἶναι τὰ ἤθη φύσει οἱ μὲν 
βάρβαροι τῶν Ἑλλήνων, οἱ δὲ περὶ τὴν ᾿Ασίαν τῶν περὶ 
τὴν Ῥρότηῳ ἃ οσο τὴν δεσποτικὴν ὁ ἀρχὴν οὐδὲν ὀυσ- 

7 χεραίνοντες. Τοραννόσαι μὲν οὖν διὰ τὸ τοιοῦτόν σημ 

ἀσφαλεῖς δὲ διὰ τὸ πάτριαι καὶ κατὰ θες εἶναι. καὶ ᾗ 
5 

ιο δε βασιλικὴ καὶ οὗ τυραννικὴ. διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" | 

οἱ γὰρ πολῖται φυλάττ ὀυσιν ὅπλοις τοὺς πο. τοὺς 

δὲ τυράννους ζενικόν. 

οἱ ὃ) ἀκόντων ἁρλόνδεν, ὥσθ) οἱ μὲν παρὰ τῶν πολιτῶν οἱ 

8 ὃ ἐπὶ τοὺς πολίτας ἔχουσι τὴν φυλακήν. δύο μὲν οὖν εἴδη 

“παῦτα μφοαρχίας ον ὃ ὅπερ ἦν ἐν τοῖς ἀρχαίοις Ἕλ-. 

λησιν, οὓς καλοῦσιν αἰσυμνήτας. 

οἱ μὲν γὰρ κατὰ νόρον καὶ ἑκόντων, 

ἔστι δὲ τοῦθ) ὡς ἁπλῶν 

νγοτᾶ Τογ ἴπο Ἡοπηετῖο Ἴπῃθβ, 48 α- 
Ῥ]θᾶ {ο ἔ]λιο βουλή οἱ ἴλο ομία. Ῥαΐ 
ιά Ατκίοῦ]ο τοοοσπ18θ, 45 οἰθατ]γ 8 
πηοᾶρτη νυτῖίθτς 4ο, ἴμο ἀῑῑεγεποῬ Ῥο- 

ἴνθεη ἴλο Ῥο]ἶοα] ΒΥΒΊΕΠΙ οἱ ΠΒ ἆαγ 

απά {]ιαί οἳ θαχ]1ετ ᾖπηθα ἳ ΤὨιϊᾶ Το πού 
ϱιΆετ ἴμθ Ίαπριαρε οἱ Ἠἱβ ονΏ 0πιθΒ 
40 οοἶοις {αυ Ὑη]ο] Ἡε αρρ]εά {ο 

θατ116Υ 01πιθβ ἆ 
5 Π.Π. 801. 
πὰρ γὰρ ἐμοὶ θάνατος] Τηϊ8, ας Μτ 

τοίθ τ6πηατ]Β, 11. 86, ἵφ ποῦ ἵπ οἳτ 

Ῥτεβεπί οορίθ. “Τηο ΑΙοχαπάτίαη 
οτῖδοβ,’ Ἠο αάάβ, “εβαοθά τλαἩΥ ἴγαοςβ 
οἱ οἷά ταΏηθτβ.” 

κατὰ γένος] ’ἨετοάΙιασγ.᾽ 
6 παρ) ἐνίοι τῶν βαρβάρων] 18 ἴ]λο 

οτἀετ, 
ἔχουσι δ᾽ αὗται] “Ίπ αἩἨ οἳ ἴἼθβο 

έλο Ῥοσγες 18 νθτγ βἰπιῖ]αν {ο ]ιαῦ ἵῃ 

Ί 
ἵγταπηγ.᾽ ΟἨ ἰΠῖ Ίχησαασε, 8 α}- ᾿ 

Ῥ]σαβ]ο ο ἴπο ΟτΙεπζα] οπωρίτθΒ, γγ]ιθ | 
ἴπατ αποϊ]εηό ος πιοᾶθγη, 5εο Μτ Οοτηθ 

να] Τ,ουηῖρ) τεπηατ]κς, Οι Α μἱ]ιογίί( πι 

ἠαίεγ» οἳ Ορέπίοπ, Ὦρ. 193, 8. | 
δουλικώτεροι τὰ ἤθη] Οοπαρ. Ῥε]ονη, : 

ΙΥ. (1Ι.) 7, οηυ ή ἀἰκμποβοηι οἳ 
ΤΕΟΘΑΒ. 

οὐδὲν δυσχεραίνοντες] ΄ᾳπο με. 
«οπθετ{α1γ.᾽ 

7. ἡ φυλακή] “Τηο σιαγᾶς ἴπεγ 
Ῥ]ογ :’ οοπιρᾶγο, {ου ἐλο Ῥτοπαίποπέ 

ΒΙΩοη ϱΊνεη ἴο 0Πβ βαρ]εοί, ύλο εχρτε 
βἱοηΏ, «λα. 1. νΠῖ. 5, τυραννίδος τέλος | 

φυλακή. 

8 αἰσυμνήτας] Όπ ἴλῖς οΏῇοετ, 

Ίοβοιβ Το ἐλο Ῥοπιαη ἀῑσίαίοτ, οΟΠΊ] 

στοῖε, τπτ. 86; Τηϊτ]νν. 1. 491, “« 
Οαπια απά 1π οἴπετ οἵᾷθΒ, {Π1β νγαβ 

Πο οἳ απ ογάίπατγ πιαρ]βίτασγ, Ῥ 



ΤΠ. 14.] 

ἐπιτιμάᾷ γὰρ ὅτι 
ι. 

Λ , 5 
τας δίκας εκρινογ. 

ε . ο ν 4 - . ’ 

οι μεν ουν επι των αρχαιων 

ΠΟΔΙΤΙΚΩΝ Τ. 

εἰπεῖν αἱρετὴ τυραννίο, διαφέρουσα δὲ τῇε βαρβαρικῆς ο 

τιµενίδης καὶ ᾿Αλκαῖος ὁ ποιητής. 

/ ν΄ 94 λ ε λ γεν, , 
δεσποτικαἰ, διὰ δε το αιρεται και εκοντων βασιλικαι. 

1) ε 4 Δ / 4 9 λ ’ ε 4 , - 
ὸ οι μεν διὰ Βίου την αρχην ταυτήην, οι δὲ Μεχρι τινων 

ε ’ / ο ’ Ὁ) ϱ/ / λ{ λ 

ωρισμενων χρονων πράξεων, οἷον ειλοντὸ ποτε ιτυλ/- 
| - Δ Δ 4 ’ Φ . 7Α. 
ναιοι ΠΠιττακὸν προς τους φυγάδας ων προειστήκεσαν γ- 

δηλοῖ ὃ ᾽Αλκαῖος ὅτι 
| ’ ο/- ντ, ] ” - - - 

'πυραννον εἵλοντο τὸν Πιττακὸν ἔν τινι τῶν σκολιῶν μελῶν' 

] -μ. 
τὸν κακοπάτριδα 

- ᾿ 

Πιττακὸν πόλεως τᾶς ἀχόλω καὶ βαρυδαίµονος 
΄ 

ἐστάσαντο τύραννον µέγ ἐπαινέοντες ἀολλέες. 
κ τ 4 Φ . Ψ ια ὸ 4 4 4 ᾿ ᾗ 

'αυται μεν ουν εισι τε και σαν ια κεν το τυρανγνικαι ειναι 

Ἰέ- 
4 β΄ α 6 Δ 4 ε .. ν) ταρτον ὃ εἶδος μοναρχίας βασιλικῆς αἱ κατὰ τοὺς ἡρωϊκοὺς 

’ ] 

χρόνους ἑκούσιαί τε καὶ πάτριαι γιγνόμεναι κατὰ νόμον. 
Ν Δ χ - 

διὰ γὰρ τὸ τοὺς πρώτους γενέσθαι τοῦ πλήθους εὐεργέτας 
Δ .λ 9 Δ 5 «Ἀ κατὰ -τέχνας ἢ πόλεμον, ἢ διὰ τὸ συναγαγεῖν ἢ πορίσαι 

’ . ’ - ε ’ 4 ” ’ 

χώραν, ἐγίγνοντο βασιλεῖς ἑκόντων καὶ τοῖς παραλαμβα- 
’ ω Α ιν 

νουσι πᾶτριοι. κύριοι ὃ' ἦσαν τῆς τε κατὰ πόλεμον ἦγε- 
- - . 

µονίας καὶ τῶν θυσιῶν, ὅσαι μὴ ἱερατικαί, καὶ πρὸς τούτοις 

τοῦτο ὃ ἐποίουν οἱ μὲν οὐκ ὀμνύοντες, 
ε ὸ 9 ’ ϱ ὸ 4 Ὁ - / 9 / 

οι ΟµΑΝΥυύυΟΥΤΕς᾽ ο ορκος ην του σκηπτρου επανατασις. 

’ 3 . 3 / 

χρόνων καὶ τα κατα πόλιν 

ὈαῦΙγ οἳ ἐῑιαῦ υήο] βιοοθθἆθά {ο 
ἨετοάΙίατγ ΤΩΟΠΑΤΟΗΥ ; Ῥαῦ, νπεη αρ- 

Ρ]εά {ο αη οχἰταοτάἴπασγ οεᾷος, 16 νναβ 
οᾳπϊνα]εηί {ο ἴμο ΐ]ο οἳ Ῥτοίθοίοτ ος 

ἀῑοίαίου.” 
ϱ μεχρὶ τιῶν, κ.τ.λ.] «οι 8οπιθ 

ἀθβη]θο της πηαπηεᾶ, ΟΥ {ΟΥ ΒΟΙΠΘ 8Ρθ- 
οἶπεά οῬ]εοίς.᾽ «Ῥηίασας οἳ ΜΠίγ]ειιο 
ἴΒ νο Ρτοπηπεηῦ Ἰπβίαπορ.”. τοῖς, ΙΙ, 

27, Απᾷ Ἰαΐ0ετ, Ῥρ. 267, 8. 
1Ο εἵλοντο] Τε εὐτοβ Ἰθς ο {πῖβ 

ψοτά. 
σκολιῶν] σκολίων, 9οο 1;. απιά 8. 
Ἄ]οερας, Ἑταρτη. 37, Ῥετρῖς, τβί Ε. 

ϱρ. 879. Τηε τοαάῖηςσς ἴμοθτο ΤΘ, πό- 

λιος Του πόλεως; ζαχόλω {οι ἀχόλω; 

ἐπαίνεντες {ΟΥ ἐπαιωέοντες; ἀχόλω, “]8ο]- 

Ίης σα]],᾽ ζαχόλω ἵβ πο οοπίτατγ. 

ΙΙ ΤΠΕΥ πετο {ος {1θ σοοἆ οΓ ἴμοβο 
νο ϱαρπιϊθεθά {ο ἔλεπι, αηπᾶ ϱ0ἨΒ6- 

απεπ/{]γ ποῦ ὑγταπη]οα]. 
12 κατὰ τέχνας] “ἴπ {θαομίης ἔ]ιετα 

αγῦς,᾽ 
ὅσαι μὴ ἱερατικαί] ΄νηι ἴπο 9χοερ- 

Όοιη οἱ {ποβο ἐπαῦ τε(ιῖτοᾶ α ρτθβῦ.᾽ 

τοῦ σκήπτρου ἐπανάτασις] Π.Χ. 331. 
1 Τηο τει καί 1 εΠοι]ά Ίεανο ους 

νησι οὲ Ἠαῖτο, ΙΓ κερυ: ΄Τηεγ αᾱ- 

πτηϊπ]βθοτεά νηζ]οαῦ οχοερίίοη πο αἷ- 
{αΐτβ οἱ πο βἰαΐῦθ, νπεύλετ Ἰπ ο οἵ υγ 
19861, οἵ ἵπ πο οοιηΥ, ος αἈτοαά. 

«ΤΕ 1ο οι, λεν ἵε ἶ6: «Τη αἀπη]- 

149 

ὗ ΜοπαΓογ. 

. 4 Δ / ἀλλὰ - 4 / Ὡ) / Ὁ 

τῷ µη κατα νοµμβονα α τῳ μή πατριος ειναι µΜΟΝΟΥ. Ἴρχον 9 

μ΄ ο 

1255 Β 



150 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Τ, ΓΙή8. 

Μ Ιὴ Ὁ ΛΣ. αἱ τὰ ἔνδημα καὶ τὰ ὑπορόρια. συνεχῶς Ίρχον' ὕστερον 

δὲ τὰ μὲν αὐτῶν παριαντων τῶν βασιλέων, τὰ δὲ τῶν 

ὄχλων παραιρουµένων, ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσι θυσίαι 

κατελείφθησαν τοῖς βασιλεῦσι µόνον, ὅπου ὃ ἄξιον εἰπεῖν 

εἶναι βασιλάαν, ἐν τοῖς ὑπερορίοις τῶν πολεμικῶν τὴν ἦγε- 

μονίαν µόνον εἶχον. 

τ4 Ῥασιλείας μὲν οὖν εἴδη ταῦτα, τέτταρα τὸν ἀριθμόν,. 

[μία μὲν ἡ περὶ τοὺς νὰ χρόνους (αὕτη δν ἦν ἑκόντων 

μέν, ἐπί τισι ὃ ὡρισμένοις στρατηγὸς γὰρ ἦν καὶ δικαστὴς 

ὁ βασιλεύς, καὶ τῶν πρὸς τοὺς θεοὺς κύριος), δευτέρα ὃ' ἡ 

αρα (σσ ὃ) ἐστὶν ἐκ γένους ἀρχὴ δεσποτικἡ κατὰ 

μον} τρίτη 9) Ἶν αἰσυμνητείαν πα ο Μος (αὔτη ὃ 

ἐστὶν ρε πυρά), τετάρτη ὃ ἡ Λακωνικὴ τούτων" 

αὕτη ὃ' ἐστὶν ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς στρατηγία κατὰ γένος ἀῑδιος. 

15 Αὗται μὲν οὖν τοῦτον τὸν ροής “βιρονο ἀλλήλων 

μμ ὃ) εἶδος λος ὅταν Ἱ πάντων κύριος εἷς ὥς 

ὄσπερ ἕκαστον ἔθνος καὶ πόλις ἑκάστη τῶν κοινῶν, τετα-- 

γµένη κατὰ τὴν δν μονο γὰρ ἡ ο ωη βαἩ 

σιλεία τις οἰκίας ἐστίν, οὕτως ἡ βασιλεία πόλεως καὶ ἔθνους 
ο νναμκ νήμα. 

αρ τω 

15 ἑνὸς λ πλειόνων οἰκονομία. σχεδὸν δὴ δύο ἐ ἐστὶν ὡς εἰπεῖν 

π]βίογοά {πο αΠαϊτς οἱ ἴλπο αἴαζο, Ῥοῦμ | επαπιεταίοη Ατὶκζοῦ]ε”, νηἩ ἐῑε οχ- 

αἲ Ώοιαθ απ αἈτοαα.” Ρ]απα{οπς αἀάθά ἴπ ]αΐετ ἓ 
θυσἰαι κατελείφθησαν] αξ αὖ ΑἴΠεηΒ, 15 ὅταν ᾖ πάντων, κ.τ.λ.] «Ὕ]ιοα 

Οὗτεπε, Ἠοπηθ. Οοπιρ8τθ 8ἱ6ο ἴ]μθ ο8βο | {ο βονετεϊσηῦγ, νησι αἲ] πα 1ὲ Ίπι- 

οἱ Ἠεαπάτίαβ, αὖ Β4ΠΙΟ8. Ἠετοά. 11. | ΡΙ168, τοβάθΒ ἴπ οπθ, απά Τε Ίας αἲ 18 Ἱ 

142. ἀἱβροβα] αἲὶ ἐλαί ἵ παδίοπα], πδύ 5. - 
ἐν τοῖς ὑπερορίοις] ΄Ίπ {οτοῖση αβατ | ο.οἩ ἐτῖρο ος 68ο βἐαΐο 5 βΠργεπηθ Ἱπ 

αγ Ἰιαά πο πιοτθ {Παπ πο οοπιτηαπά | τερατά {ο 155 παῖοπα] Ῥτοροετίγ.᾽ ἡ 
οἱ {πο ΑΥΠΙΥ,᾽ α5 ἀῑκποῦ {γοτη ἴ]ιθ ϱθ- τεταγµένη] ἴο Ἱαφαςγ ἐῖς {οπηήήπο | 
ηΕΤΑ] {οτεῖσηΏ Ῥο]ογ. νγθ πητδέ οοπηβ]άετ εἶδος βασιλείας α5 

14 Έτοπι µία ο ἀλλήλων Ίπ δ 16, 1 | οαιἠνα]επό {ο βασιλεία, “πζαπάϊπρ οπος 

Ἠαγε οπο]οβεά ἵπ Ῥτασκαίς, πού Ίηθαπ- | αραϊπαῦ, οογτοβροπάΐπρ ἵπ {πο Ρο]είοα] 

Ίησ {ο βαΥ 19 16 ποῦ σεππΊπθ, ποῦ ἵη Γωοῦ | ποτά, {ο ἴ]θ τα]ο οἳ ο τηαβίοτ οἳ . 
αθοῃΏίης αΠΥ Ἱππροχίαπορ {ο 16, Ῥαῦ | Ἱοιβε]ο]ά ἵπ ελα {ατηϊ]γ 146, ο) 

ΒΙΤΠΡΙΥ {ο οἶεατ 16 οιῦ 38 πηΠηΠθΘΟΘΒΒΩΣΥ. 

ἐπί τισι δ᾽ ὡρισμένοις] ΤΗϊβ τοσα]1β ΧΥ. αι σχεδὸν δή] Τὸ πιαγ Ῥο φαί 
{ο οχρτοβείοη οἱ Τππσγάϊάςβ, τ. 12, | ναι [αυ ἴἨοτο απο τοἙ]]γ Ῥαῦ ἔνο 

ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι, βροοίθ οἱ ἸΚϊπρ]γ ᾳογετηπιθηξ, Τη. ] 

ἐκ γένους] -- κατὰ γένος. Ῥαύάηπρ πο Ταουπίη 8ο Ίον, Μη. [ 

τούτων] ο. τῶν κατὰ νόµον. 8 ἴ]ο | τοίο, . 1ο, ποῦθ, ἐίπ]κς ἐαῦ Ατί- 



ΠΟΔΙΤΙΚΩΝ ΓΕ, 151 ΤΠ. 15. 
| αν / 4 κε - 

| εἴδη βασιλείας περὶ ὦν σκεπτέον, αὕτη τε καὶ ἡ Λακωνική. ΜοπατΟΛΥ. 
- / » / 

τῶν γὰρ ἄλλων αἱ πολλαὶ μεταξὺ τούτων εἰσίν' ἐλαττόνων 
| μὲν γὰρ μεοι τοι «οκβήσιλήας πλειόνων ὃ εἰσὶ τῆς Λα- 

᾿κωνικῆς. ὥστε τὸ σκέµµα σχεδὸν περὶ ὁυοῖν ἐ ἐστίν, ἓν μεν 3 

᾿πότερον συμφέρει ταῖς πὀλεσι στρατηγὸν ἀἴδιον εἶναι, καὶ 
. ο] αν / ἳ Ν / ο 8 ’ Ὡ] δὲ 

τοῦτον ἡ κατα Ὑένος ἤ κατὰ µέρος, ἢ οὐ συμφερει" Ἐν ὁε 
/ 4 / ’ Ὡω / οἳ 9 [ή 

πότερον ἕνα συμφερει κύριον εἶναι πάντων, ἡ οὐ συμφερει. 

τὸ μὲν οὖν περὶ τῆς τοιαύτης στρατηγίας ἐπισκοπεῖν νόμων 
| - . Ἀ ’ 9 ς / 4 9 δε 

ἔχει μᾶλλον εἶδος { πολιτείας" ἐν ἁπάσαις γαρ ἐνθέχεται 
/ ” - / ϱ/ ας. / 4 , 

γίγνεσθαι τοῦτο ταῖς πολιτείαις' ὡστ ἀφείσθω τὴν πρό- 
| : ’ ” Ὡ Ίπην. ὁ δὲ λοιπὸς πρὀπος τῆς βασιλείας πολιτείας εἶδός 
| - - . 

ἐστιν, ὥστε περὶ τούτου δεῖ νλιούρόώὴ καὶ τὰς ἀπορίας ἐπι- 

᾿ὁραμεῖν τὰς ἐνούσας. Αρχὴ ὃ ἐστὶ τῆς ζητήσεως αὕτη, Τἱβοιμαίοι 
Ρψ. ’ ο οὗ αΏκο]αίθ 
'πότερον συμφέρει μᾶλλον ὑπὸ τοῦ ἀρίστου ἀνδρὸς ἄ ἄρχατ πιοπατοἰνγ. 

δοκοῦσι δὴ τοῖς νοµίζουσι 4 

1286 

λε Δ - ας [ή 
'σθαι Ἰ ὑπὸ τῶν ἀρίστων νόμων. 

Ν 

 συμφέρειν βασιλεύεσθαι τὸ καθολου µόνον οἱ νόμοι λέγειν, 
: ’ 4’ 

ἀλλ) οὐ πρὸς τὰ προσπίπτοντα ἐπιτάττειν, ὡστ᾽ ἐν ὁποιᾷ- 
| - ’ 4 4 ’ -ν / 8 3 Αἷὖ 

'οὓν τέχνη τὸ κατα γραμματ᾽ ἄρχειν ἠλίθιον' καὶ ἐν Αἰ- 
- α πα 8 

γύπτῳ μετὰ τὴν τετρήµερον κινεῖν ἔξεστι τοῖς ἰατροῖς, ἐὰν 

δὲ ντορον, ἐπὶ τώ αὐτοῦ κινδύνῳ. φανερὸν τοίνυν ὡς 

οὐκ ἔστιν ἡ κατὰ γράμματα καὶ νόμους ἀρίστη πολιτεία 

κά τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ᾽᾿Αλλὰ μὴν κἀκεῖνον οεῖ ὑπάρχειν 6, 

βοῦ]ο απάοιταίθϐ {ιο εβπιαξίοη τω 

νηλ]οὮ ἴ]ε τεσα] ἀῑσηιζγ νγας Ἰε]ά αὖ 
Βρατία. 

α κατὰ µέρος] ΤΗϊΑ 18 οοπ{εββεά]γ 
ἀμΠου]ό. Βίαμχ ἆοθι πού «Ἠαπρο {ιο 
τοβάίπο, Ῥα0 οοηβίγαθς 16 ας 1 16 γγοτε 

αἱρετόν, ὙΥΠΙοΝ, Ιοοκίησ αἲ Οµ. ΧΤΥ. 

5, 1. οοΠ{ΘΒΒ, αΏρεαΙβ ο πηθ {1ο Ῥορί 

τοααῖπα, Ῥούέος λαη κατ᾽ ἀρετήν. οἱ 

ἨΠαίτο, {ό]οοίί{,᾽ Ῥα6 νη(ποιί ολαπσίης 
{με {αεχῦ, 

νόμων ἔχει μᾶλλον εἶδος] «18 ταί]εν 

8, απεβίοη οἱ Ἱπβύαβοης ἴμαηι οἱ α 
οοπβὑαήοη. | 

τὴν πρώτην] “Εἀτογοῦ,”' ΘίαἩτ; /αἲ 

οπος,᾽ ΄αὐ Εταί, «ἵπ ἴμο Ῥεσίηπίηρ,) 

ΙΜα(μίο, ϱν. 6Υ.δ 425,5. Χοπ. Μεπ. 

ΤΙΣ. γ]. ΤΟ. 
4 δοκοῦσι δή] «1 ἵ νο ορϊηῖοπι 

ἴπεη οἱ {ποβο νο, ὥς, 

πρὸς τὰ προσπίπτοντα] νι τἩ τοί[αγ- 

εποθ 6ο οἰτοιπηβίβποθβ 48 616Υ ατίβθ,᾽ 
κατὰ γράμματα ἄρχευν] “{ο Ῥο Ῥουπά 

Ὦ} πα εἰτῖοί Ἰδίίετ οί {πο τα]. 
Αἰγύπτῳ] Ἠετοά. τι. 84. 
μετὰ τὴν τετρήµερον] ΄Α{ἴοι πα 

Γουτίῃ ἆαγ 0ο οπαησθ ο ἐγομίπηθηί.᾽ 
6 ἀλλὰ μήν] /Ῥυαί,' βαγς Ατὶριοΐῦ]ο 

ἵη τερΙσ, “1η ΑΠΥ ο3δο ἴμο τα]ον τηαδί 

Ῥο βαρροβεά {ο Ἠανο ἴμαῦ απῖνοιβα] 
Ῥτίποῖριθ, ὙνυΠῖοἩ Επάβ 108 οχΡΓΘΒΒΙΟΠ 

η Ἰὰνν. Ἠο οαηποῦ Ῥο ρονετηίηᾳ, 
πΘΤΕΙΥ ρι]άεά Ὦγ οἰτοιπηβίαποθϐ «8 

{Πογ οἨαπσο. 
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τὸν λόγον τὸν καθόλου τοῖς ἄρχουσιν' κρεῖττον ὃ) ᾧ μὴ 

πρόσεστι τὸ παθητικὸν ὅλως 1 ᾧ συµφυέ. τῷ μὲν οὖν 

νόµμῳ τοῦτο οὐχ ὑπάρχει, ψΨυχὴν ὃ) ἀνθρωπίνην ἀνάγκη 

τοῦτ᾽ ἔχειν πᾶσαν. 

του βουλεύσεται περὶ τῶν καθ ἕκαστα κάλλιον. ὅτι μὲν 

τοίνυν ἀνάγκη νοµοθέτην αὐτὸν εἶναι, δῆλον, καὶ κεῖσθαι 

νόμους, ἀλλὰ μὴ κυρίους ᾗ παρεκβαίνουσιν, ἐπεὶ περὶ τῶν 

γ΄ ἄλλων εἶναι δεῖ κυρίους. ὅσα δὲ μὴ δυνατὸν τὸν νόµον 
- Ἀ 

κρίνειν |) ὅλως 1) εὖ, πότερον ἕνα τὸν ἄριστον δεῖ ἄρχειν ΄ 
/ 2 ἃ Δ ο / / η / Ἰ | 

παγτας. και γαρ γυν συνιονγτες δικάζουσι και βΒουλεύονται | 

4 , Ὡὶ ὃ ε ’ 9 Ὁ . . .. θ) ι 

και κρινουσιν, αυται αι κρισεις εισι πασαι περι των κα ή 

Λ . , Ἡἃ 
᾽Αλλ᾽ ἴσως ἂν φαίη τις ὡς ἀντὶ τού- 

ο 

εΚκασἽτογν. 
. νὰ | 

χείρων' ἀλλ᾽ ἐστὶν ἡ πόλις ἐκ πολλῶν, ὥσπερ ἑστίασις 
Δ / | ιοὺ 3 ς ην 

συµφορητος καλλίων μιᾶς καὶ ἁπλῆς. 
υ] ωὶ ος 

ἄμεινον ὄχλος πολλὰ ἢ εἷς ὁστισοῦν. 
κ. . Δ 

φθορον τὸ πολύ: καθάπερ ὕδωρ τὸ πλεῖον, οὕτω καὶ τὸ 
- [ω) 7 αν κ ) - 

πλῆθος τῶν ὀλίγων ἀδιαφθορώτερον' τοῦ ὃ ἑνὸς ὑπ ὀργῇῆς 
/ 5/ ο 

κρατηθέντος τινος ἑτέρου 

διεφθάρθαι τὴν κρίσιν' ἐκεῖ δ) 

χ Ὁ) / ς - ”/ καθ ἕνα μὲν οὖν συμβαλλόμενος ὁστισοῦν ἴσως 

. - .] ΄ 

διὰ πουτο και κρινει 
” ’ 

ἔτι μᾶλλον ἀδια- 
ο ν”- 

’ ’ 9 Ύ - πάθους τοιούτου ἀναγκαῖον 
3 ’ 9 - 

έργον ἅμα πάντας ὀργισθῆ- 

κρεῖττον δέ] ΄απά ἴλοτο ἵ5 απ αἆ- 
ναηίαρο 1η Ἠανῖηρ ἔλαῦ νγμ]σὮ 15 4Ώβο- 

Ἰα6θΙγ οχεπιρί Τοπ ῬαβΒΙΟΏ, ταῦἩμθτ 
Όπαη λαῦ ἵη νγηΙοὮ Ῥαββίοη 15 1Π]θ- 

τοηῦ. Όοππρατο με Ἰαηπριασο οἳ πα 

γοιπρ Ῥαΐτιοίαης ἵη Τήνγ, 1. 3, “Ἠοθ- 

6επι Ἠοπϊηπθπῃ 6986... Προς τε ΒΙΙΤ- 
ἆατῃ, Ιπεχοταβ]Ι]θπη,”. ὧο, 

τοῦτο] Βο. τὸ παθητικὀν. 
ἀντὶ τούτου] Το οοπιρθηβαῦο {ου 

{ήβ οΏ]εοίῖοη.) 

6 νοµοθέτην] οφ ινα]επό {ο τὸν λό- 
Ύον τὸν καθόλου ὑπάρχει», 3Ώογο. 

κυρίους ᾗ παρεκβαίνουσψ] ««ννο αἷθ 
νοτη Ἡεο]ίεη αἈιττεη,”. Βαμτ. Τι 

οἳ οἶες ϱο {αϊφοπί,” δί ΠΠ. “Οια 

Ῥατίο τοοία νἷα πηϊρταηί,”. Ὑἱοῦ. «Ττπ 
οχοερίίοπα] «3868, 186 ἴλο πηεαπίηρ 1 
αὐθαο] {ο ἴηθ οχρτθΒΒΙοἨ, 0 16 15 ἆἲ[- 

Βου], ο {αγ Γοτῦῃ α {ηοτο παζιγα]]γ 
οοσιχ οΏδθς Ἰῃπ νγη]οὮ πηθης οοπάιοί 

οαηποῦ Ῥο Ῥτοισ]λί ππάεχ {πε σεπετα] 
βἰαζεπιεηί. Τ]μοιπάον]α τρ Ίαησιαρο 
οἳ 1ο Ίαν οαπποῦ αοοοπηπηοᾶαί{α 19β86ἱΕ 

{ο ἴμο Ιπβπίθο νατὶθῦγ οἱ Ἠπππδη «ο- 
191. 

7. καὶ γὰρ νῦν, κ.τ.λ.] “Ἐκρετίεπος 
ἱ ἵπ ΤἈνοιχ οἱ ἴλα Ἰαέέος, {οτ, ἃτοι” 

Ρί4ΗΥ. | 
8 ἐκεῖ δέ] ΄Ἑαί νηϊἩ {πα πιαἩγ, 16 

15 ἀἡβου]έ {οτ αἲ] αἲ οποθ {ο Ῥο αΏΠστΥ, 
αηπά {ογΏα 4η εττοηθοας Ἱαάσπιεηξ. Οπ 
ἴΠῖ6 Ῥ4ββασθ, οοπιρατο Μτ (τοῦζε τθ-- 

ΤΠΔΤΙΚΑ, ΙΥ. 595, η ἴμα οβεοῦ οἱ Ίατσς 

ΏββΘΙΠΙΡΙΗΘΕ, « ΥπΙοἩ 16, ο Ιπβαπηθ 

βεηἰ]πηεηό Ίη 6ΘΥΕΤΥ πιαη Ῥοβοπα ὮΥ. 

ΠΠΘΤΘ οοπίαοῦ νΠη α αγτηραζΒ]αῖῃ 

οἴτο]ε οἳ πεϊσΏῬοισβ,”. Ἠο αάάς ἵπα 

ποίθ, “1 15 τεπιατγκαβ]ε ἐμαί Απίς- 

{οῦ]ο, Ίπ Ἠΐβ Ροϊάέσα, ἔα]κες Ἠθέ]ο ο πο. 
ποβῖοο οἱ ΟΠ] αὐπ]ριίο Ῥε]οπρίπο {6ο 
ΕΥΟΤΥ ΠΙΙΠΠΘΓΟΙΙΒ ΔΒΒΘΙΗΡΙΥ. Ἠο ο 
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ναι καὶ ἁμαρτεῖν" ἔστω δὲ τὸ πλῆθος οἱ ἐλεύθεροι, μηδὲν 
4 4 / ’ 39 5» Ἀ 8 αν οφ / 9 

παρὰ τον νὸµον πράττοντες, ἀλλ ἤ περι ὧν ἐκλείπειν ἄναγ- 
- ’ 4 . ω) ' καῖον αὐτόν εἰ δὲ δὴ τοῦτο μὲ ῥᾷδιον ἐν πολλοῖς, ἀλλ᾽ εἰ 

/ ω) .) λ ε ορ 3 Αα / ε 6 
πλείους εἶεν ἀγαθοὶ καὶ ἄνδρες καὶ πολῖται, πότερον ὁ εἷς 

”/ υπ] - 4 Δ 

ἀδιαφθορώτερος ἄρχων, ἡ μᾶλλον οἱ πλείους μὲν τὸν ἀριθ- 
4 ’ . 

μὸν ἀγαθοὶ δὲ πάντες ἡ ὃᾗλον ὡς οἱ πλείους; ᾿Αλλ᾽ οἱ 
4 ’ ε ωὶ ο) / 9 λ 4 ”- ᾗνὉ 

μεν στασιάζουσι», ὁ ὃ εἲς ἀστασίαστος. ἀλλὰ πρὸς τοῦτ 
3 ’ 5” τά ὸ ων) 4 ’ ς 3 - 

ἀντιθετέον ἴσως ὅτι σπουδαῖοι τὴν ψυχήν, ὥσπερ κἀκεῖνος 
. 4 9 4 Ν . ω / 5 4 9 - 4 - 
ὁ εἷε. εἰ δ) τὴν μὲν τῶν πλειόνων ἀρχὴν ἀγαθῶν ὃ ἀνδρῶν 

, 2 / με Α δι πουν ῃ 
πάντων ἀριστοκρατίαν θετέον, τὴν ὃε τοῦ ἑνὸς βασιλείαν, 

. ’ αλ 5/ ω / κ) / / 
αἱρετώτερον ἂν εἴη ταῖς πὀλεσιν αριστοκρατία βασιλείας, 

ον .) 8 . ’ ./ - ) πι Ἀ 

καὶ μετὰ δυνάμεως καὶ χωρὶς δυνάμεως οὔσης τῆς ἀρχῆης, ἂν 
- Δ - 

ᾗ λαβεῖν πλείους ὁμοίους. καὶ διὰ τοῦτ' ἴσως ἐβασιλεύοντο 
.. ο, / ο ς ο 5” ὸ 8 ὸ ΄ ’ 

πρότερον, ὅτι σπάνιον ἦν εὑρεῖν ἄνδρας πολὺ ὁιαφέροντας 
.) 9 ’ 5/' . / Ν 9 - ’ 

κατ αρετήν, ἄλλως τε καὶ τὀτε µικρας οικοῦντας πολεις. 

ἔτι ὃ ἀπ᾿ εὐεργεσίας καθίστασαν τοὺς βασιλεῖς, ὅπερ ἐστὶν 
5, - 3 ο 9 ὰ - 3 . δὲ ’ / 

ἔργον τῶν ἀγαθῶν αἀνορῶν. ἐπεὶ ὃὲε συνέβαινε γίγνεσθαι 
Ν "- ’ . . ’ 9 ’ ς ’ 3 . 9 ’ 

πολλους ὁμοίους προς ἀρετήν, οὐκέτι ὑπέμενον αλλ ἐζήτουν 

κοινὀν τι καὶ πολιτείαν καθίστασαν. ἐπεὶ δὲ χείρους γιγνό- 
» / 9 . - - 9 - ’ ” 

µενοι ἐχρηματίζοντο απο τῶν κοινῶν, ἐντεῦθέν ποθεν εὔλο-. 

ταῦῃοτ {ο Τ6βΒοΏ α5 1 {πο ασρτοραΐθ 

Ἰπθε]ίσοποαο οἳ ἴ]ο πια] ἑαἀάς γγας τΤθ- 

Ῥτοβεπθθά Ὦγ ιο απ {οῦαὶ οἳ θαο]ι 
πῃςΏ΄5 βεραταίο Ἰπήε]ῆσεποο ἵπ αἲὶ ένα 
Ἱπάϊν]άπα]ς οοπιροβῖπς 16, ]αβδῦ α5 ἴπα 

Ῥτορετίγ οἳ πο πια]Π(αάς, {αῑκεπ οο]- 

Ἰοοῦϊνε!Ιγ, νυγου]ά Ῥο ρτεαῦετ ἴπαπ ]ιαῦ 
ΟΓ {πο {ενν τ]ο]ι.”” 

ΙΙ καὶ μετὰ δυνάμεως] ΄νπείηοατ ἴέ 

Ῥο Ῥτονϊιάθᾶα ος ποῦ νηδ] α {οτορ {ο 

οοτηρεΙ ορεάΙεποθ.᾽ 

σπάνιον ἠν] “«Ἠο βιβρεούθ ὑλπαί ἴπ 
εαοῖ πια] οοππηαπΙ1θ στεαῦ πηπετῖό 

ν/Δ8 ὙΘ6ΤΥ ΤαΥ6, 8ο θλαῦ 01ο οἶ]εί Ἰιαά 

{ουν οοπαρε[ζοτβ.”. (ατοῖε, 11. 80. 
ὅπερ] Ἀο. εὐεργεσία-- ἀρετή ἵα δύνα- 

9 ἔστω δέ, κ.τ.λ.] ΄Ῥαύ ]εῦ τς 38- 
ΒΙΤΩΘ 0]αῦ οἳτ Ῥεορ]θ ἵβ οοπροβεά οἱ 
Όλο {γος οἴδίζεπβ, απά Παῦ {Π6γ ηθυον 

| ποὺ ἵῃ νιο]αῦοη οἳ 61ο Ίαν, απά οΏΙγ 
αοῦ νηζποαί 16 νετ 15, ἔγοπα 1655 πατε, 

πηιεῦ Γα] επ α5 α σι]ζο.᾽ 
10Ο ἀλλὰ πρὸς τοῦτο] Ύοι αἰαΐο ἴπαῦ 

ἴλο οπθ πηαη 5 πού Ἠαβ]ο 6ο ἐπ εν1] 
Όλο τπαΏΥ ατα Παβ]ο ζο, λαῦ οἱ ἀἴδδεῃ- 
βἶοηπ. Τταο, Ῥαῦ {ον 1ο ατσαπιεη{Β 

βαία, Ύοι τηιβῦ 888ΙΠΠθ ἴ]ο ΤΙΔΠΥ ο 

:..Ῥο σοοᾷ, αξ ροοά αδ ἴ]μο οη9. 

µι εὐεργετική---ποριστικἡ ἀγαθῶν καὶ 

Φυλακτική. 1Ιλεί. τ. κ. 4. Ῥ. 1966, 36. 
ἐπεὶ δέ] “41.6. αἴνετ ἴ]ε εατΙγ Κάπρβ 

Ἠαά Ἰαᾶ {Ππεῖτ ἀἆαγ.”. ἀτοίθ, ΤΠ. 23, 

ποῖῬ. 

κοιωόν τι] ΄ οοπιπηιπο.᾽ Τηο οἳὗ- 
1εοῦ οἱ ἴ]νο Ἐππτορεαπ {ουης ἵη {πο 12{Ἡ 
οεηζατΥ. 
πο ΤΗΙ8 Ῥαββαρο να]παῦ]ο 35 {ο ἴπο 
οτάετ οἳ βαοοθββῖοη οἳ ρογοτηπιθη{ς 1π 

ἴΠο (τοείς βἰαΐθ6β, οἸρατοἩγ, γταπηΥ, 
ἀεπιοσταογ. Όοππρ. ἀτοίθ, ΠΠ. 22, 23. 

Αγβο]αΐθ 
ΠΙΟΠΔΥΟἨΥ. 

9 

1286 Β 

1Ο 
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Αβο]ιιζο ’ ω 9 / - Δ 5 / . 

ενέσθαι τας ὁὀλιγαρχίας"' ἐντιμον γαρ ἐποίήσαν τον 
ΤΠΟΠΑΥΟΗΥ. Μκώ νά 6 ; γορχαν - αρ Ἶ . 

πλοῦτον. ἐκ δὲ τούτων πρῶτον εἰς τυραννίδας µετέβαλλον, 
9 4 ο / ) ὸ / ΦρΏ . 9 ον ο δ 
ἐκ δὲ τῶν τυραννίδων εἷς δηµοκρατίαν' ἀεὶ γὰρ εἰς ἐλάτ- 

τους ἄγοντες ὃ αἰσχροκέρδειαν ἰσχυροτερον τὸ πλῆθος 
κατέστησαν, ὥὡστ᾽ ἐπιθέσθαι καὶ «γενέσθαι δημοκρατίας. 
3 . 4 8 / ω) / Δ [4 ” 503 

18 ἐπεὶ δὲ καὶ µείζους εἶναι συµβέβηκε τὰς πόλεις, ἴσως οὐδὲ 
ε/ ο , / ε λ , 
ῥᾷδιον ἔτι γίγνεσθαι πολιτείαν ἑτέραν παρὰ δηµοκρατίαν. - 

εἱ δὲ δή τις ἄριστον θείή τὸ βασιλεύεσθαι ταῖς πόλεσιν, 

πῶς ἕξει τὰ περὶ τῶν τέκνων; πότερον καὶ τὸ γένος δεῖ | 

βασιλεύειν; ἀλλὰ γιγνοµένων ὁποῖοί τινες ἔτυχον, βλαβε- 
: - ι 

᾽Αλλ οὐ παραδώσει κύριος ὧν τοῖς τέκνοι. ἀλλ ι .. ρὀν. 

13 πῶς ἕξει τὰ περὶ τῶν τέκνων] 
18 18 {πο στεαῦ απθβῦΙοη οὗ ΠοτοάἹίατγ 

ΠΙΟΠΔΤΟΗΥ. Τύ 16 ιο ἀϊβοα]ύγ ἵτπ Πιοπ- 
αγο]λίσαί σονετηπηεηῖ, Ὑλθτευοτ {λα 

νγοτᾶ 15 αβοᾷ Ῥτοροσ]γ, Ὑετο ἴ]ιε Ἰΐπο 
ΘΟΥΕΤΠΒ, απά ἆοθβ ποῦ πηθτεΙγ τοεῖρη. 

Τη α βγβίοπι οὗ οοηβὑα]οπα] Ποῦίοηβ 

Ἠ]ο οἳς οὗ, αη ατὶβθοσταδίοα] τεριῇβ- 

Ἡς, Ῥτεβοηίίησ, Γοτ οεταϊη απάεβπεά 

οῬ]θοίβ, α πιοπατομ]σα] {τοηπῦ ο ἴπε 

νγοτ]ᾶ, ελα απεβίῖοη 18 ηοῦ 6ο Ἱπιροτῦ- 

9ηΠ0. Τ08 Ἱπιροτίαπορ 1η ἴΠ]δ Ἰαῦ0ὔογ ο.δο 

νατῖθΏ νυν {ιο γατγίηρ Ἰάεμρ οἱ 8ο- 

οἱείγ, ν]ο] ν]] ἵποτθᾶδο ος Ἠποϊς πα 
Ἱπβιεπον. οἱ {ο βογετεῖρη. 

Ῥαἱ 1π πο οἈδο ΟΕ ΠΙΟΠΔΤΟΗΥ Ῥτοροτ, 

ἴ]ο ἁπΠου]ῦγ 18 5ο ρτοαῦ 8 ο τεηάατ - 
16 ΏΘΟΘΒΒΑΤΥ {ο σοῦ τά οὗ ἴμε ἔοτπι α]- 

{οσείμοτ, 88 80ΟΟΏ ἆ8 {πο Ῥο]μὐ]σα] οχ- 

Ῥετίεπος οἱ {πο πηαίῖοη τε]οοίτπο 16, ἵ8 

ευ{/Ποἰεπί {οτ {πε «Ώαησθ. ΈΤ]ο ν]οῖοιβ 

οἰεπιεπίό Ίπ πο Ααγβύεπι 15 Ἰποιταρ]ο. 

Έ ος 16 18, 38 16 Ἴετο, Ῥουπά αρ νε] 
{πο Ἰάεα, ο{ ΠΙοΠΒΤΕΗΥ, Όπαῦ Τὸ ϱΠοα]ά 

Ῥο ἸετεάΙίατγ. Ἐ]θοῦίνο πποπατο]]θΒ 
Άτο ῬτασβοαΙγ απ Ἰάεα οἳ {1ο ραβί, 

ἔποαρῃ ἴμο οχροτίοησο οἳ ὑλαῦ ραςῦ ἵβ 
ποῦ 89 ὙΥοΙΙγ απ{ανοιταῬ]ο {ο ἔἨεπι 48 
18 σθΠογαΙ]γ βαρροβεά. Όοπιρατο Β]β- 
τηοΠάΙ, Εέιιᾶεα Ιοοίαῖος ΦΗΥ ἶε Οοπα(ί- 

ζιΗίοπς ἄερ Βειρῖες Πἱῶγεβ, Ῥ. 149, απᾶ 
49Η. Ἐν. 1826, Ἐτιαβρο]ς, 

Ίη ἴπο Ἠοπιαη οπηρίτθ, 1π ουσέαίη 

0ΆβΘ,, ἴπο ἆαπρετ Ὁη δι τερατά {ο 

ΒΙΟΟΘΒΒΟΤ 8 τηε ὮΥ αἀορβοη, 36 Ίπ 

ἴ]ο ο.8ο οὗ Ττα]απ αἀορίεά Ὦγ Ἀετνα. 
Ῥαΐ ιοαρἩ πού αἵησα]ας, 15 γγας ΤΘ. 
ῬΡϊεσθ΄οξ σοοᾷ {οτύππθ, απἆ {ιο ῬΗΙ]ο- 
βορ]η]ο Ματοις Απζοηϊηις Ἠϊπηβε]{ 16[ς 

Οοπηπποᾶαβ ἃ5 Ἠϊβ ΑἸσοθβδοΥ,. Ῥαΐ {ο 
π8 98 ο Ατϊκθοῦιο ἴλπο απεδθίοη 1β ἴτ 
ἴΠο τηαίη, οηΠ6 οὗ λεοτεβο απά Ῥαβῦ 

Ἰπθεγοβύ. Τὲ 15 ποῦ Ῥτοραβ]ε {λαίῦ ἴ]ε 

Ἠπβείαη 1γρο νηΠ] βρτεαά ουετ Ἰλοβῦ- 
ετη Ἐπτορε, οτ αἲ απγ ταίο ἐλμαῦ 1ν 
οοι]ά Ῥοε ἁπταβ]αο, 1 {οτ ατσαπηεη{ 5 { 

βαίκο Ίγο α]ογγεά ἴ]αῦ 155 6ιιοσθβς {ος 
Ώτης νγας πο Ῥεγοπά τεβδοπαβ]ο Ῥτο- 

Ῥαβρϊμύγ. Πο ποτε Ιπέετθρίτπς ᾳπθδ- 
«οτι 18, Ἠουγ 1οης 1ο νατίοας {οσπαβ 1π 
Ὑγεβίεγη Εατορε ἔλαί αβθοί ο, πιοπασο]ι- 
Ίσα] οχίοτΙοτ, απ Επηρίτο η Έταπος, 

α οοπβΕ ὐαβίοπα] τηοπαΓοἩγ ἵη Ἐπρ]πά, 
Ἠο]ίωπά, Ἑο]ρίατα απιᾶ Ῥϊοάπιοπε, γη 
ελλο οἴ]λετ ῬούγεΓβ ο{ Ἠ)Γεβίετη (πετππαἩγ, 
Βοαπάϊπανία απά ἴῑο ΒραπϊςὮ Ῥεπῖη- 
βπ]α, πηοβύ οἱ ἔπεπι, ἴο βαγ ἴπα Ἰεαςί, 

ἵη α γετΥγ οπἰθῖοα] Ῥοβίδοη, ου Ίοπς η 
ου πν] Ἠο]ά ἐ]αῖτ Ῥτοπεηί Ῥοβϊθίοη, 

ναί οἸοπηοπίς οἱ βἰτοπᾳίἩ {αυ Ἠανε, 
νηαῦ Ῥούψετς ἀοτπιαπό {ο τεπιθᾶγ ἴ1α 

αρρατεηό Ὑεακηθθς οὗ {λαῖτ ΡοβίΙοη, 
Ῥπέ {ο βἰαΐθ {θ ᾳπθβίίο, ἵβ αἲ] ἐῑναί 1 - 

νβἩ {ο ἆο Πετο. 

ο ο... 

όν πα ο.) 

“μα. 

14 ἀλλ οὐ παραδώσει] ΕΒιαΐ, δαγα 

ἴμο αββοτίον ΟΓ ΠΙΟΠΑΤΟΗΥ, (ποιρἩΏ Ἡο 
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οὐκέτι τοῦτο ῥάδιον πιστεῦσαι" χαλεπὸν γάρ, καὶ μείζονος πως 
. Υ. 

᾿ἀρετῆς ἢ κατ᾽ ἀνθρωπίνην φύσιν. Ἔλχει ὃ ἀπορίαν καὶ --------- 
3 ῳ ὸ / / ῤ ὸ ο Δ ηλ 

περὶ τῆς δυνάμεως, πότερον ἔχειν 9εῖ τὸν μέλλοντα βασι- 
ωὶ ’ 9 ’ .] « / 

λεύειν ἰσχύν τινα περι αὗτον, ἡᾗ 
͵ 

’ 4 

δὀυνήσεται βιάζεσθαι τοὺς 
4 / ο ἳ - 3 ’ α 9 4 

μὴ βουλομένους πειθαρχεῖν, ἢ πῶς ἐνδέχεται τὴν ἀρχὴν 
- 4 ’ 

θιοικεῖν; εἰ γὰρ καὶ κατὰ νόµον εἴη κύριος, μηδὲν πράττων 
η] - 4 α] - 

κατὰ τὴν αὑτοῦ βούλησιν παρὰ τὸν νόµον, ὅμως ἀναγκαῖον 
ε / Φὐ .ρν ’ Ὁὶ / 4 ’ , 4 
ὑπάρχειν αὐτῷ δύναμιν, ᾗ φυλάξει τοὺς νόµου. τάχα μὲν 

Ὁ « ἁ 4 [ 4 -- 9 4 , 
οὖν τὰ περὶ τὸν βασιλέα τὸν τοιοῦτον οὐ χαλεπὸν διορίσαι" 

- Δ 4 Ὁλ ϊ 

δεῖ γὰρ αὐτὸν μὲν ἔχειν ἰσχύν, εἶναι δὲ τοσαύτην τὴν ἰσχὺν 
ας / 4 - 4 ὥστε ἑκάστου μὲν καὶ ἑνὸς καὶ συμπλειόνων κρείττω, τοῦ δὲ 

ς ’ 9 - ιν .] 

πλήθους ἥττω, καθάπερ οἵ τ᾿ ἀρχαῖοι τὰς φυλακὰς ἐθίδοσαν, 
4 ΣΑ ος η Αφ ι , Ά 
ὅτε καθισταῖέν τινα τῆς πόλεως ὃν ἐκάλουν αἰσυμνήτην ἤ 

’ 4 [ ϱ ο) 9 ' / ’ 

τύραννον, καὶ Διονυσίῳ τις, ὅτ᾽ ἤτει τοὺς φύλακας, συνεβού- 
- - 4 

λευε τοῖς Ἀυρακουσίοις διδόναι τοσούτους τοὺς φύλακας. 
4 4 - - 4 4 ” 

Περὶ δὲ τοῦ βασιλέως τοῦ κατὰ τὴν αὑτοῦ βούλησιν 16 1287 
/ , νι / -. 4 

παντα πράττοντος ὃ τε λόγος ἐφέστηκε νῦν καὶ ποιητέον 
η) 4 4 4 

υπὴν σκέψιν΄ ΡΟ μὲν γὰρ κατὰ νόµον λεγόμενος βασιλεὺς 
το ν 4 , 4 / υ , π 

οὐκ ἔστιν εἶδοφ, καθάπερ εἴπομεν, πολιτείας" ἐν πάσαις γαρ 
’ “|. ω 

ὑπάρχειν ἐνδέχεται στρατηγίαν ἀἴδιον, οἷον ἐν δηµοκρατίᾳ 
ν9 8 4 - -- 

καὶ ἀριστοκρατίᾳ, καὶ πολλοὶ ποιοῦσιν ἕνα κύριον τῆς διοι- 

πηϊρ]ῦ, Ὦο ου] ποῦ Παπά Ἠϊβ ρούγοτ οὖ6ς 
{ο Πϊς οἨμι]άτεπ. Τηαῦ, βαὖ5 Ατὶβίο- 
6, οαπ Ἠατά]γ Ὄο επἰταρύεά {ο Ἠῖπῃ, 
Τ{ 4ββαπηθς α. νι Ῥεγοπά πΙαΠ. 
Ῥοπήδατι απά Οοπιπποάιβ Ἅτο {Πο Β11ο- 

{.6888οτς οἱ Ὑδβραβίαη απά Ματοις Απ- 
| ἠοπίπας.---«Τιος Ιπέοτδί ἀγπαςβίᾳιον᾽ 

3πθ εχίτοιηε]γ αἴτοπρ, 38 πγα8 οἶθατ η 

Τιουῖς Ῥμιῆρρες ο.δοθ, απά Ί]α ἴταο 
Ῥαχαφῖθθς, οπάαησεχ ἴ]ο τος] Ἰπζεγοθυ 
οἱ {πο τηοπατοἩ, υΏῖο]ι τηαςβῦ Ῥο Ιά6π- 

εσα] νε] ἐῑιαῦ οἱ Ἠϊς παβίοῃ, ΟΥ ΤΠΟΠ- 

ΑΤΟΗΥ ἵα αΏβο]αῦε]γ Ιπάε[οηβῖρ]ο, 

τῆς δυνάµεως] ἜΤἩο Ῥονονγ {ο ὃο 
Ῥ]ασεά ἵπ Ἰΐβ Ἰαπάς, ΄Ία {ογορ πιαζό- 
τὶο]]ο.᾽ 
18 καὶ κατὰ νόμον] ΄Ὑνας ρεγ[οοί]γ 
οοηβ δι Ποπα].᾽ 

16 τὸν τοιοῦτον] Ρο, τὸν κατὰ νόµον. 
συμπλειόνων] ΄πιοτο {λατ οηΏθ ἴορο- 

0ου. 

τοὺς φύλακας] Πβσιατάβ.᾽ τοσού- 
τους, ΟΠΙΥ α βαβΠοἶεηί ΏπηΡοχ 6ο Ῥτο- 
ἰθοῦ Ἠϊπα αραἰπδῦ ΑΠΥ Ῥεγβοηα] 6ΠΘΤΩΙΘΒ, 

ποῦ αραϊηπβύ {1ο Ῥεορ]ο, Οτοίο, Χ. 613, 
6τ/. 

ΧΥΙ. 1 ὀλόγοςν ἐφέστηκε νῦν] «Τ]μο 

ἀϊβοιβεῖοη παύυτα]]γ {ο]1ουγβ πουν.” 

ὁ μὲν Ύάρ.. .βασιλεύς] ΤἩ18 Ῥαβραρο, 

{οΥ οἸθατηςεββ) βαἷα, Ι Ιποίοβο ἵπ Ῥταο]ς- 

εἴβ, ΆΥ βο ἀοΐπρ Τ νηῖδη {ο αἶιουν ἐ]ιαῦ 
ὕμα β6ΏΡ6 16 ποῦ Ψ/οτβο νηθποιέ 16; {μα 

τορεζΙθ]οη 5 αγοϊἀεά, απά {1ο δοκεῖ 
δέ οἳ ἃ 2 ΏθοΟΠΙΘΒ 668ΤοΥ. 

τῆς διοικήσεως] ΄οἳ {ο οχοοιάνο.᾽ 



σι 
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/ ’ Δ 2 / / ” . 4 0 ’ 
κησεως"' τοιαυτῇ γαρ αρχ” πι εστι και περι Ἐπιδαμνον, 

καὶ περὶ Ὀποῦντα δὲ κατά τι μέρος ἔλαττον. περὶ δε τῆς 

παµβασιλείας καλουµένης, αὕτη ὃ ἐστὶ καθ ἣν ἄρχει πάν- 

των κατὰ τὴν ἑαυτοῦ βούλησιν ὁ βασιλεύς, ] δοκεῖ δέ τισιν 
Φ94 4 / 4 λ ) 4 / Ὁ - 

οὖδε κατα φύσιν εἰιναι το κυριον ενα παντων ειναι των πολι- 

- σα ’ 3 ε / ε / - 8 ε ’ 

των, ὅπου συνεστηκεν ἐξ ὁμοίων ἡ πολις' τοῖς γαρ ὁμοίοις 
’ 8 λἈ [ 5 - . 4 9.4 9 4 

φύσει το αυτο δίκαιον αναγκαιον και την αυτήν ἀξίαν κατα 

) 4  φσν 4 . 9” ” κ. 3 ϕ 
φύσιν ειναι. ὠστ είπερ και το ισήν έχειν τους αγισους τρο- 

η Ἀ 3 Αα ΔΝ - ’ σ ” 4 .] 

φὴν ἢ ἐσθῆτα βλαβερὸν τοῖς σώμασιν, οὕτως ἔχει καὶ το 
λ λ / ς / / Δ . 9 σας 

περι τας τιµμας. οµοιως τοινυν και το ανισον τους ισους' 

διόπερ οὐδὲν μᾶλλον ἄρχειν ὴ ἄρχεσθαι δίκαιον. καὶ τὸ 
. η ’ / ς ’ . ὸ 7ὸ / ς 8 

ανα «μερος τοινυν ωσαυτως') τουτο Ἴοη νομος ᾖἨ γαρ 

’ ’ 8 5” ’ νά ε ’ ο “ἃ 

τάξις νομος. τον αρα νοµον αρχειν αιρετώωτερον μάλλον ἤ 
- - 9 ’ λ λ 9 3 δν ’ ο 

τῶν πολιτῶν ἕνα τινα. κατα τον αὐτον ὁε λόγον τούτον, 
κ) ο 9/ ε / ’ ῃ [ 
καν εἰ τινας ἄρχειν ϐέλτιον, τούτους καταστατέον νομοφύ- 

λ Ἱ -- ’ 3 - Δ ω / 

λακας καὶ ὑπηρέτας τοῖς νόµοις' ἀναγκαῖον γὰρ εἶναί τινας 

ἀρχάς, ἀλλ᾽ οὐχ ἕνα τοῦτον εἶναί φασι δίκαιον ὁμοίων γε 
ὄντων πάντων. ᾽Αλλὰ μὴν ὅσα γε μὴ δοκεῖ δύνασθαι διο-- 

ρίζειν ὁ νόμος, οὐ» ἄνθρωπος ἂν δύναιτο γνωρίζειν. ἀλλ) 
3 / ’ ε / 9 ’ 4 ν σ ” ὸ 

ἐπίτήδες παιδεύσας ὁ νόμος εφιστησι τα λοιπα τή ὀικαιο- 
/ , / Δ » Ν .ν 5 3 

τατη γνωμη κρινειν και διοικεῖν τους αρχογτᾶς. ετι ὃ 

ἀρχή τις περὶ ᾿Επίδαμνον] ἴἶιο ἄρχων 

ὁ εἷς οἱ ὙΤΙΙ. (Υ.) 1. 11. Αἱ Οριβ 
πο δο να ΟοβπΙιορΡοἩς,. Βπηήζῃ, 
ὤεοσν. ία. 796, Α. 

2 δοκεῖ δέ] Ἔτοπι [ΠΒ {ο ἴμο οπᾶ 

οἳ ἴΠο οἸἹαρίετ 18 ο. ἀϊβοιββίοη οἱ ἴμθ 

ααθβίίοη αρυτεπιαδΙσβῇγ. 

3 καὶ τὸ ἀνὰ µέρος ὡσαύτως] Ἰ5 19: 

επι 15 Ἰαεύ Όλαῦ 1 ιο σονογηπηθηῦ 18 

ἴακαη ἵπ πτης, 16 βΠοι]ά Ὦο Ῥρτονϊάεά 

ἴλαῦ αἰ] Ίανο ιαῖτ ἑπτη ΓΑΙΤΙΥ, ηοῦ οηπθ 
ΤΩΟΤΘ {Παη αποὐμον) {΄ 

4 νομοφύλακας] πιετο ριατάΙαηβ 
3ης βογναΏ{β οἳ {πο Ία1ν8.᾽ 

οὐχ ἕνα τοῦτον] ποῦ (β οπθ ΤηΔΠ 

λα γοι βρεα]ς ος.’ 
ἀλλὰ μὴν ὅσα Ύε, κ.τ.λ.] Τ]ο Ίανη, 

Ἡ, 16 αχροά, οπηποῦ ϱο Ππίο αἲὶ ροββῖρ]ε 

ἀθίαῖ], Όας ποϊέμον οαπ ἃ ΤΙΔΏ σταβρ - 
11 Ῥοββίρ]ε ἀείαι]ε---απι οῬ]εοῦίοη. 

5 «τα, Της 15 αἰ]ουγεά {οτ---απά 

ιο Ίωχν οχργοβδ]γ {παἴης 168 τυ]ετς, απιά 
ἴπεη βεῦς {Ίιοτη 6ο Ἱαάσο ῦο ιο Ῥερδύ οἱ 

ὑλμεῖτ Ἱαάστηεης,᾽ 

ὁ μὲν οὖν τὸν νοῦν, κ.τ.λ.] 1 {εε] Ι60]9 
ἀοαὈῦ ἔμαί ἐἶιο ἔταο τοαάἶηρ 1 νόµον; 

απά {ο τοὺς νόμους, τὸν νοῦν μόνους. 

«Ἠο νο πνοπ]ά Ἰαγε Ίαυν τα]θ, Ὑηβ]θΒ 

{ου ἴμο τα]ο οἩ αοά απά τεβΒΟΏ ΟΠΙΥ; 
π/εγθας ε ὙΠο πγου]ά Ἠαγο ἃ ΙΣΠ 
βαρτεπηθ, Ῥτίηρς 1η ἔ]ο οἰεπιεπῇῦ οἳ ἴπο 
απίτηα].  ΤΗ6 οοττθοβῖοη 18 βαποίοπεά 
Ὦ}. βενοετα] οἀ1ίοιβ, απά Ὦγ Βρεηρε!, 

Ῥ. 44, ποίο 29. 
ἀρχοντας] ὝνἨθη 1Π Τον. 
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ΑΡβο]αίθ 
ΠΙΟΠΑΣΟἨΥ. 

ω . / ε 4 Ὁ ΔΝ ’ ’ ” 
εἶναι τῶν κειμένων. ὁ µεν οὖν τον νόὸµμον κελεύων αρχειν -- 

ἐπανορθοῦσθαι δίδωσιν, ὅ τι ἂν δόξη πειρωμένοις ἄμεινον 

- ’ ” Δ Ν 8 Ν ’ ἃ ε δ᾽ 

δοκεῖ κελεύειν ἄρχειν τὸν θεὸν καὶ τὸν νοῦν μόνους", ὁ 
/ ’ / ἃ / ο Ν 9 

ἄνθρωπον κελεύων προστίθησι καὶ θηρίον' Ἡ τε γὰρ ἐπιθυ- 

µία τοιοῦτον, καὶ ὁ θυμὸς ἄρχοντας διαστρέφει καὶ τοὺς 
...β εά νά 5/ 4 β - « ’ 9 / 

αριστους ἄνδρας. διόπερ αγευ ὀρέξεως γους ο νομος εστιν. 

Ό Τὸ δὲ τῶν τεχνῶν εἶναι δοκεῖ παράδειγµα ψεύδος, ὅτι τὸ 
4 ’ .] ’ ” α) Ν .] ε ’ 

κατα γράμματα ἰατρεύεσθαι φαῦλον, ἀλλα καὶ αἱρετώτερον 

-α 
α ο) 5 λ / ε 4 Δ Ἴδὲ ὸ ᾿ 

χρῆσθαι τοῖς ἔχουσι τας τέχνας. οἱ μεν γαρ ουὸεν ὁια 
/ ν α] / - . φ ο Δ Δ 

Φιλίαν παρα τον λόγον ποιοῦσιν, αλλ ἄρνυνται τον μισθον 
έ ’ ’ - - - 

τοὺς κάµνοντας ὑγιάσαντες' οἱ ὃ᾽ ἐν ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς 
4 .] 9 ’ . [ ο [ . ια. 8 

πολλὰ πρὸς ἐπήρειαν καὶ χάριν εἰώθασι πράττειν, ἐπεὶ καὶ 

τοὺς ἰατροὺς ὅταν ὑποπτεύωσι πιστευθέντας τοῖς ἐχθροῖς 
/ Δ / / 4 ) . ’ 

διαφθείρειν. διὰ κέρδος, τότε τὴν ἐκ τῶν γραμµατων θερα- 
Ὀ] ” .] ’ 

πείαν ζητήσαιεν ἂν μᾶλλον. ἀλλὰ μὴν εἰσάγονταί γΥ᾿ ἐφ᾽ 8 1287 Β 
ε 4 κ. 3 . ’ 3” 9 .) . ε , 

έαυτους οἱ ἰατροῖ κάµνοντες ἄλλους ίατρους καὶ οἱ παιδοτρί- 
’ 

βαι γυμναζόµενοι παιδοτρίβας, ὡς οὐ δυνάμενοι κρίνειν τὸ 
» ϊ ν . / / 9 ’ 4 3 ’ ” 

ἀληθὲς διὰ τὸ κρίνειν περί τε οἰκείων καὶ ἐν πάθει ὄντες. 
- - 8 - 

ὥστε ὃῆλον ὅτι τὸ δίκαιον ζητοῦντες τὸ μέσον ζητοῦσιν' ὁ 

γὰρ νόμος τὸ μέσον. ἔτι κυριώτεροι καὶ περὶ κυριωτέρων μ] 

- 4 ’ ’ ε λ .  ὅ ή ο 
τῶν κατα γράμματα νόμων οἱ κατα τα ἔθη εἰσιν, ὡστε τῶν 

| Ν ’ ” ” 2 / ο) .] . 

κατα γράμματα ἄνθρωπος ἄρχων ἀσφαλεέστερος, αλλ οὐ 
- ] . 4 [ο 

τῶν κατὰ τὸ ἔθος. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ῥᾷδιον ἐφορᾶν πολλὰ 
Δ ιό ’ 5’ ’ Ὡ) 1 ε 0 9 - 

τὸν ἕνα" θεήσει ἄρα πλείονας εἶναι τους ὑπ᾿ αὐτοῦ καθιστα- 

3 γοῦν---τοὺς νόμους Ῥεκζετ, 

ὀρέξεως] Τηο ἴθτπι Ἱπο]αάθς θυμός 
.. Απά ἐπιθυμία---ὀρεκτικὸν µέρος. 

7 πρὸς ἐπήρειαν] ΄{οι ἴπε αΠΠΟΥ- 
8πος οἱ οἴ]μετς.᾽ 

«8 ἀλλὰ μήν] Νου 16 16 {ο ο {οτ- 

βοΐὔεμ, {λαῦ ἵπ Ρροῖϊηῦ οἱ {αοῦ ΡΗγβΙοἴαηβ 
Γ. οδῇ] ἵη οὔπετ ΡΏγβΙοίαης.᾽ 

περὶ οἰκείων] αβονε, ΙΧ. τι. 
ὥστε δΏλον] «8ο ἐλαί 16 18 οἶθατ (λα 

|. ΨΊΊθη ΤηΘΠ 819 βοεκῖηρ {οτ υ]αῦ 15 ]αβί 
:. μου ]οο]ς {ος ἴ]αί ν/]οῖ 18 ἵπ {πο 
Γ πηΘΕΗ. 

ϱ οἱ κατὰ τὰ ἔθη] Το νυτῖθέοιι Ίανγα 

ο{ α ΠαΔΙΟΠ 4Γθ ἨΕΥ6Γ ΠΟΤΟ ἴμαη {16 

πηροτίοσξ ἐπαπβοτὶρὺ οἱ ἔἶο τπηνντθθθη 

Ίαννβ, 1695 τΙαΏΏΘΙΑ, 1098 οιβῦοπηΒ, 18 

πηοάθα οἱ βοοῖα] εχϊδίθηποθ. Απά {μεν 

ατθ οηΙγ Ῥονετία] ἵπ ῬτοροτοἨι 88 

ἴΠεγ ατο {ο {ταπβοτῖρί οἱ ἴἨθβο. Όοπι- 

ρατε ΟΗ, Οοπιίο, Τγαάό ἄε Ιιεγιδίαίοιι, 

1Ην. τ. Τοπι. 1. ρ. 280. 
ἀλλὰ μήν] Αποζμοτ οῬ]εοβῖοῃ. Έταο- 

ΏσμΙΙΥ Πο Ῥονογ οαπποῦ Ῥο Ιπ οη9 

ΤηΘΗ, 15 18 38 νγε]] {ο τοοοσηῖβο ΠΒ αἲ 
0Π06,. Αραΐη, Ώνο ϱοοᾷ τηθη απο Ῥεί- 

ἴθγ ἴΠαἨ 9ης, 
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Ὃ ω.. µένους ἄρχοντας, ὥστε τί διαφέρει τοῦτο ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς 

ὑπάρχειν ἢ τὸν ἕνα καταστῆσαι τοῦτον τὸν τρόπον; ἔτι, ὃ 
1ο 

καὶ πρότερον εἱρημένον ἐστίν, εἴπερ ὁ ἀνὴρ ὁ σπουδαῖος, 
’ / 2 / . 4 Γ.υΆ « ’ η) . 

διότι βελτίων, ἄρχειν δίκαιος, τοῦ δὲ ἑνὸς οἱ δύο ἀγαθοὶ 
Α ’ 

βελτίους' τοῦτο γάρ ἐστι τὸ 
’ ο) .] / 

σύν τε δύ ἐρχομένω 
4 4 λ ο ) ο 

καὶ ἡ εὐχὴ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, 

τοιοῦτοι δέκα µοι συμφράδµονες, 
Φλ κ 4 . κ νο, α ΑΙ ) 4 « 

εἰσὶ δε καὶ νῦν περὶ ἐνίων αἱ ἀρχαὶ κύριαι κρἰνειν, ὥσπερ ὁ 

δικαστής, περὶ ὧν ὁ νόμος ἀδυνατεῖ διορίζειν, ἐπεὶ περὶ ὦν 
” ) Δ 3 - . / « ) .ἲ 3” ι 

δυνατός, οὐδεὶς ἀμφισβητεῖ περὶ τούτων ὡς οὐκ ἄν ἄριστα 
ε ” 5” Δ ’ . Ν.Α 4 8 4 . ’ 

ΤΙ ο νὀµος ἄρξειε καὶ κρίνειεν. ἀλλ ἐπειδὴ τὰ μὲν ἐνδέχεται 
- - / 8 ο) ’ -”- ο . ἁ - 

περιληφθβναι τοῖς νόµοις τα ὃ) ἀδύνατα, ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ ποιεῖ 

διαπορεῖν καὶ ζητεῖν πότερον τὸν ἄριστον νόμον ἄρχειν αἱ- 
η ΑΛ νι λών Κω ο ον λ --ᾱ 

ῥετώτερον ἢ τὸν ἄνδρα τὸν ἄριστον. περὶ ὧν γὰρ βουλεύ- 
ο - ΄ - 

ονται νομοθετῆσαι τῶν ἀδυνάτων ἐστίν. οὐ τοίνυν τοῦτό 

Υ᾿ ἀντιλέγουσιν, ὡς οὐκ ἀναγκαῖον ἄνθρωπον εἶναι τὸν κρι- 
- Ν - ’ 3 ο α) ιό ’ 3 ο 

νοῦντα περι τῶν τοιούτων, ἀλλ ὅτι οὐχ ενα µὀνον άλλα 
η ... λ Φ / / ε 3 

12 πολλούς. Κρίνει ὝΎαρ ἑ«καστος ἄρχων πεπαιδευµένος ὑπὸ 
- - 5/ ολ Ὡ] ώ 

τοῦ νόµου καλῶς, ἄτοπον ὃ ἴσως ἂν εἶναι δόξζειεν εἰ βέλτιον. 
. 

τς 

α 
Τὸ ὸ ” ” . ὸ . 9 ο / ΔΝ ’ Ν 

ἴδοι τις ὁυοῖν ὄμμασι καὶ ὀυσιν ἀκοαῖς κρίνων, καὶ πραττων 
ἃ 4 λ / .λ . α . 4 4  ᾗὉ 

ὁυσὶ ποσὶ καὶ χερσίν Ἰ πολλοὶ πολλοῖρ ἐπεὶ καὶ νῦν 
9 4 4 ε / ” ς ϱ - ο: . - | 

ὀφθαλμοὺς πολλους οἱ µόναρχοι ποιοῦσιν αὑτῶν καὶ ὥτα 
Α . ο 3 λ ο ὁ νο πως ών, 

καὶ χεῖρας καὶ πὀὀαφ. τοὺς γαρ τῇ ἀρχῆ καὶ αὐτοῦ φίλους 
- ’ 4 [ή 4 Ὁ) 

1 ποιοῦνται συναρχους. µη φίλοι µεν οὖν ὄντες οὐ ποιήσουσι 
3 4 ο , Ξ / 9 δὺ , ος Λ 

κατὰ τὴν τοῦ μοναρχου προαἰρεσιν' εἰ ὁὲ φίλοι κακείνου καὶ 
κ ν - 9 / ” . ο τφ 4 / 1 

τῆς ἀρχβῆς, ὃ Ύε φίλος ἴσος καὶ ὅμοιος ὡστ εἰ τούτους - 

10 τοῦ δέ ἑνός] Ἔπε δέ πιατ]κ 61θ 
αροἀοβῖθ, Πεν ἴΠατπ {θ οἩθ Όπνο απθ 
Ῥοΐΐογ, 1. Χ. 224. Π. 372. 

11 περιληφθῆναι] ΄ ομΏ Ῥο επιταοθά 

ὮΥ {πο Ἰαὴγ.) 
: περὶ ὧν γὰρ βουλεύονται] Εν. πτ. 5. 
Ῥ. 1112, 18. 

12 καλῶς] {ο Ῥο ἴακεη υη(Ἡ κρίνει. 
αὐτοῦ] Το Βομο]ιαβύ οἩ {ἴθ εχρτθβ- 

βἶοη 1η ΑγίβίορΏαπςΕ, 4ολανη. 92, τὸν 

με. δα . 4 
5. 

βασιλέως ὀφθαλμόν, τοιᾶς αὑτοῖς πο 
αποίίπρ ἐλῖβ Ῥαβδασο; Ῥιέ Ἰοοϊίπς αἲ 

ἴ]ιο ἐκείνου ἵπ 6 ποχύ Ἠπο Ῥαΐ οπθ, δν 

ΒΘΕΠΗΡ ΙΠΏΘΟΘΒΒΑΥΥ{ο Τια]ςθ ΑΠΥ «Ἠαπβς. 
αὐτοῦ τηιβθ ἨΙθαΏ ἐς ΤΙΟΠΔΤΟἨ Ἠήπῃ- 

βο1{, .. 
13 μὴ φίλοι] 14 ποῦ {τἱ6ΠάΡΒ, ἴΠογ - 

419 ποῦ βα49 ; 15 {ΓΠΙΘΠΒ, ἴπεγ ατε εα πα]. | 

απᾶά κα, ὅ Ύε φίλος, Τε Γοπᾶ, Ἱε 

πηἈβί Ῥ9 αἱ]ουγθά, 15 θα] απᾶ ο.” | 



| 

| 

| 

να 

. ” Ν 

σεις εἰσίν' ταῦτα γὰρ ιλνόωε παρα ο ιά 

μὴ νόμων ὄντων, ἀλλ᾽ 

ΠΠ. 17.1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ. 169 
α δώ ἅ . 3” νε / ” νκα οἴεται δεῖν ἄρχειν, τοὺς ἴσους καὶ ὁμοίους ἄρχειν οἴεται 9εῖν 

ὁμοίως. ἃ μὲν οὖν οἱ διαμφισβητοῦντες πρὸς τὴν βασι- 

ἸΑλλ) 
λ / ο λε ο 5 4 

μέν τινων ἔχει τον τροπον τουτογ. επι δέ τινων ουχ ουτως. 

- ο αν 8.4 

λείαν λέγουσι, σχεδὸν ταύτ᾽ ἐστίν. ἴσως ταῦτ᾽ ἐπὶ 

Δ 4 / Δ ι) 

ἔστι γάρ τι φύσει δεσποστὸν καὶ ἄλλο βασιλευτὸν καὶ 
4 8 9 

ἄλλο πολιτικὸν καὶ δίκαιον καὶ συμφέρον" τυραννικον ὃ οὐκ 
λ α 9/ α ᾿ / 

ἔστι κατὰ φύσιν, οὐδὲ τῶν ἄλλων πολιτειῶν ὅσαι παρεκβᾶ- 

ΑῬβο]αζα 
ΠΠΟΠΑΣΟΗΥ. 

17 

ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 2 

εἰρημένων {6 φαδερὸν ὡς ἐν μὲν τοῖς ὁμοίοις καὶ ἴσοις οὔτε 1288 

[ μϕέρον ἐστὶν οὔτε δίκαιον ἕνα ενιόν εἶναι πάντων, οὔτε 

αὐτὸν ὡς ὄντα νόµον, οὔτε νόμων 

ὄντων, οὔτε ἀγαθὸν ἀγαθῶν οὔτε μὴ ἀγαθῶν μὴ ἀγαθόν, 
9 π] » 9 νε 5 , ω : Α , , , 3 

οὐδ ἂν κατ ἀρετὴν ἀμείνων Ἡ, εἰ μὴ τρόπον τινά. τίς ὃ 
Μ / - 

ὁ τρόπος, λοκτέον' εἴρηται δέ πως ἤδη καὶ πρὀτερον. πρῶ- 
4 

τον δὲ διοριστέον τί τὸ βασιλευτὸν καὶ τί τὸ ἀριστοκρατι- 
.] .] [ή 3 / 8 α Ὁ . - / 

κὸν καὶ τί τὸ πολιτικον. Βασιλευτὸν μεν οὖν τὸ τοιοῦτόν 

ἐστι πλῆθος ὃ πέφυκε Φέρειν γένος ὑπερέχον κατ᾽ ἀρετὴν 

πρὸς ἡγεμονίαν πολιτικήν, ἀριστοκρατικὸν δὲ πλῆθος ὃ πέ- 

φυκε φέρειν πλῆθος ἄρχεσθαι δυνάμενον τὴν τῶν ἐλευθέρων 

ἀρχὴν ὑπὸ τῶν κατ ἀρετὴν ἡγεμονικῶν πρὸς πολιτικὴν ἀρ- 

ὁμοίως] /εαιια]1γ νηῖι Ἠϊπιβε]{. 
τς ἃ μὲν οὔν] Ἠετο οπἆ {πο ἀπορίαι οἳ 

| ἀϊποαβοίοπβ, Ψ]ι]οη Ῥθραπ ἵπ 8 2, απᾶ 
᾿Απίρβοβ]ο 6ρθα]κς ἵΏ Ἠϊς ΟΥΥΏ Ῥ6ίβΟη. ἴη 
ὔιο ποχῦ οπαρίες {λτοισ]οιῦ, 

ΧΥΤ. 1 καὶ δίκαιον καὶ συμφέρον] 

πο αἰπιρ]θεύ ναγ οἱ ἰα]ίπο ἴ]]ς ρ8β8- 
βασο 16, πι ΒύαἨτ, {ο βἀΡΡΙΥ πλῆθος 
νηζὮ τι. “Ἔπετο ατθ ΤΠΘΏ ΥΠΟ Ῥτο- 
ΡοΓΙΥ ατο {ο Ῥο ρογειπεά α8 βἶανος, 
οὔμοτν ὙἩο τοφἹήτο Ἰήπο]γ ρονοεγη- 

᾿πηθηῦ, οἴῃοτα α 119θ οοπβΙθαίοη ; απά 

' 1η 68ΟἨ οἱ ἴμεβο ο3βος ἴ]ιο το]αβίοη 18 

: ἀαβῦ απά {ου ο Ἰπζετορῦ οἱ Ῥοίμ Ῥατ- 
Ώθβ. Τ]ετε ατθ ΏΟΠΘ Ὑγ]ο αΓθ ΡΥοΡετΙΥγ 

«πο ϱαῬ]θοῦβ οἱ α Όγταπί, ΟΥ ΠΙΘΠΙΏΘΤΒ 

οἳ ἔλο οἶλοι οοπβΜιίοηβ---ἵπ ἔλθβο 

68866 [Πο το]αθίοη 18 πού Ἰπᾳ6, που {οΥ 
69 Ἰπῦοτορύ οἱ Ῥοῦὴ. 

2 ἀλλ ἐκ τῶν, κ.τ.λ.] « ΑΠονίπρ 
{ου {1ο {ασοῦ οἱ υμ]ς ἀἱΠεγοποθ, 16 ΒΘΘΙΠΒ 

αἲ αΠΥ ταίο οἸεατ]γ Ῥτονθά τοπ γν]αή 
νγθ Ώανο βαἲ.᾽ 

αὐτὸν ώς ὄντα νόμον] Όσοπαρατε ΣΤ. 
ΧΙΠ. 14. 

εἰ μὴ τρόπον τωά] ΄εκοερί ἵπ οη6 
οεγίαϊη οᾳβθ, πο οἈδο Ῥτονϊάθά {ογ 

ΧΤΙΙ. 25, απἆ Ῥο]ουν, 8 5, ἴμθ οΆδο ἵπ 

νγη]ο]ι ο νἹτίαιο οἳ μα Ἱπαϊν]άια] 18 
εαπαὶ {ο ο ν]γίαο οἳ ἴμο οο]]θοίῖναο 

Ῥοάγ οἱ οἵδίσεπα. | 

4 βασιλευτὸν μὲν οὔν, κ.τ.λ.] Τηῖ8 
Ῥαβρασς, Ποιρ]ι αρρατεπ{]γ τοάυπάσηέ 

απά βιαβοερΏρ]ο οἳ Ἱπαρτογοππεπύ ὮΥ 

Ῥτυπίης, ΠΙΑΥ γεῦ Ῥο οοπβίτάθᾶ, 48 16 

18, απά ποιρῃ ΒύαἩσ οπωΙζς Ῥραγίβ, Ἰ 

αἲη Ἰπο]]ηοθά {ο τοίαῖπ 16 οηᾖ/το, 

Φέρειν γένος] “Το Ῥοαγ ου Ῥγοάποο 8 
Γ806,᾽ 



Α}βο]α{θ 
ΠΙΟΠΔΤΟΊΥ. 

160 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ, 

χήν, πολἰτικὸν δὲ πλήθος ἐν ᾧ πέφυκεν" ἐγγίνεσθαι πληθος 

ΓΤΤΗ. 

’ [4 / Αα “ . / Λ 

πολεμικόὀν, δυνάµενον ἄρχεσθαι και ἄρχειν κατα νὀμον τον 
9 9 ὸ / - 9 λ 2 , Ὀ Ὁ 

5 κατ ἀξίαν ιαγεµμοντα τοις ευποροις τας αρχᾶς, οταν ουν 

6 καθάπερ γὰρ εἴρηται πρότερον, οὐ µόνον οὕτως ἔχει κατὰ 

οο 

Ἡερὶ μὲν οὖν βασιλείας, τίνας ἔχει διαφοράς, καὶ πότερον. 

. Ῥε]κ]κον τεαᾶς [καὶ ἕν.] 

ο ’ ιό ο) . ο 3/ σσ Δ ιο ’ 

Ἰ γένος ὅλον ἢ καὶ τῶν ἄλλων ἕνα τινὰ συµβή διαφέροντα 
π - ο/ 5 / 4 .ε. 

γενέσθαι κατ᾿ ἀρετὴν τοσοῦτον ὧσθ ὑπερέχειν τὴν ἐκείνου 
- - ’ ’ Δ ωὶ - 

τῆς τῶν ἄλλων πάντων, τὀτε δίκαιον τὸ γένος εἶναι τοῦτο 
Δ . ’ / . ’ Δ ος ” 

βασιλικὸν καὶ κύριον παντων και βασιλέα τὸν ἕνα τοῦτον. 

] . 

τὸ δίκαιον, Ὁ προφέρειν εἰώθασιν οἱ τὰς πολιτείας καθι- 
. . . 

στάντες, οἵ τε τὰς ἀριστοκρατικὰς καὶ οἱ τὰς ὀλιγαρχικὰς 
β / ια) 3 : 

καὶ πάλιν οἱ τὰς δημοκρατικάς' πάντες γάρ καθ ὑπεροχὴν 
9 ο . ας 4 9 4 Ἡε 9 ἁ ο Ν ’ 
ἀξιοῦσιν, ἀλλ ὑπεροχην οὐ την αὐτήν' ἀλλα κατα το προ- 

’ 5” Δ / μ ’ 5 .] 

τερον λεχθέν. οὔτε γὰρ κτείνειν ἢ φυγαδεύειν οὐδ ὀστρα- 

κίζειν δή που τὸν τοιοῦτον πρέπον ἐστίν,. οὔτ ἀξιοῦν 
3 Ν , 9 4 [ή - 4 ’ ε ’ κ 

ἄρχεσθαι κατὰ µέρος οὐ γὰρ πέφυκε τὸ µέρος ὑπερέχειν 

τοῦ παντός, τῷ δὲ τηλικαύτην ὑπερβολὴν ἔχοντι τοῦτο 
’ ς/ / ” Δ [ - ’ συµβέβηκεν. ὥστε λείπεται µόνον τὸ πείθεσθαι τῷ τοιού- 

4 ’ 4. 4 4 ’ - ἀλλ᾽ « λῶ εν | 
τῷ, και κυριον ειναι µη κατα μερος τουτον α απλως. 

τοῖς εὐπόροις] Βύαμν βασσερῖς {λα 

τοῖς ἀπόροις βλοι]ᾶ Ῥο Ιηβετύθά. Ίπ 
ΒεΏΒ66 16 8Β66ΠΙΑ ηθεάεά αἲ Βγαῦ εἰσῃῦ, 

Απά γεῦ 1 πο τοοο]]εοῦ {ιο ἸαΏριασθ 
οἳ Ελ. ντπ. ΧΙ]. 1. Ρ. 11ό6ο, 33, ΨΊιθΓθ 
ἴλο τά {οτπι οἱ οοπβ ίσοι 19 βαῖά 

ἴο Ῥο ἡ ἀπὸ τιµηµάτων, ἣν τιµοκρατι- 

κὴν λέγει οἰκεῖον φαίνεται, πολιτείαν 

δ) αὐτὴν εἰώθασιω οἱ πλεῖστοι καλεῖν, 

αηά «ΟΊηΡΔΧΟ ἴ]μο τθβί οἱ ἴ1θ βα1ηθ οἨαρ- 

ἴ6χ, Ὑ/θ βΏΦ]] ποῦ Ῥο βατρτῖβεά αἲ Ατί- 

βοῦ1θ, Ίπ ἴΠῖδ Ῥάβρασθ, Ῥιζῆηρ νατΥ 
Ῥτοπηϊπθη{]γ {οτγγατά πο Ἰο]άετε ος 
Ῥτορετίγ, {με τὸ εὔπορον: οἳ. ΤΥ.(ΥΤΙ.) 

8, ο. 

6 προφέρεν] “ἴο Ῥαΐ {ογγαγά, ϱγ58 

Βθ {6Τ0.᾽ 

πάντες γὰρ... οὐ τὴν αὐτήν] ΤἩ18 το- 

τηαχκ 18 Ῥατοηπίμεθίσα!, απά ἵη ἀλλὰ 

κατὰ τὸ πρότερον λεχθέν, νθ Ίανο {]ιο 

οΊαιςπο αηβνγοτῖησ {ο κατὰ τὸ δίκαιον. 

7 τοῦτο συµβέβηκεν, ΡΒο. τὸ εἶναι ὡς 

τὸ πᾶν πρὸς τὸ µέρος. Ἠο βἰαπᾶς ἵπ {6 
τε]αῦῖοη. οἱ πο Ῥατύ ῦο {1ο νγ]ο]ο. 

8 κατὰ µέρος] «ἴπ ζπτη.) ] 

περὶ μὲν οὖν βασιλείας] Ἐϊποβ ψνθγο 
{ο Ατὶβζοῦ]ο .η Ἰπδ αβίοη οἳ ἴπο ραδί, 
ου α οπατασθετ]βῇ]ο Ίπ ἴμο Ῥτεβεηύ οί α - 
Ίουνεγ βίαρο οἳ βοοῖα] ἀογε]ορπιθηῦ. ο, 
Ἰ Ῥο]ενοα, ὕεγ νγετοθ {ον Ῥ]αίο {οο. 
Ἠ]δ ἱτοαῶῖπο οἱ ὅπε πηοπατοβῖσα] {οττα 

ἴπεῃ, 15 α οοπιρ]επιεπύ οἱ Ἠϊ5 {ἨθοτΥ; ] 

16 να ποῦ {ο Ὦο ἀνγε]ό οἩ αἲ ἹεπσίἨ, Ἱ) 
Ῥαἱ εἰ] πθοθββατ1]γ {ο Ὃο ἀγγε]δ οἩ {ο 
τη] Ἠϊβ στουπᾶά από οἶεατ. - ΓΗ | 

οπαρίετ ΧΥΙΤΙ. Ἰο οαπίθτ οἩ ἴμο 
ἐτοαίππεηί οἱ Ἠϊ ονη 1ά6α] ἔοττα, Ἠϊ8 
ἀριστοκρατία οἵ ἀρίστη πολιτεία. Όοπι- 
ρατο Ἀρεηρε], Ρρ. τ6, τ7. 



ΤΙΙ. 18.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ. 161 

.] ’ - / Ὀ] [ή . ’ .] - 

οὐ συμφέρει ταῖς πόλεσιν Ἡ συμφέρει, καὶ τίσι, καὶ πῶς, 
. / Δ ’ ων) .) .) Δ . - .) ωὶ 

διωρίσθω τὸν τρόπον τούτον. Ἠιπεὶ δὲ τρεῖς φΦαμεν εἶναι 
Ν 3 Δ / ’ 9 3 - ο ο Ἡ ) 

τᾶς ὀρθὰς πολιτείας, τούτων 9) ἀναγκαῖον αρίστην εἶναι 
- 4 . 

τὴν ὑπὸ τῶν ἀρίστων οἰκονομουμένην, τοιαύτη 9) ἐστὶν εν ᾗ 
/ ἲ α Ν / “3 / ς 3 ων 

συµβέβηκεν ἢ ἕνα τινὰ συµπάντων Ἡ γένος ὅλον Ἰ πλῆθος 
- ϊ ”/ / 

ὑπερέχον εἶναι κατ ἀρετήν, τῶν μὲν ἄρχεσθαι δυναµένων 
- ’ 4 ” 

τῶν ὃ᾽ ἄρχειν πρὸς τὴν αἱρετωτάτην ζωήν, ἐν δὲ τοῖς πρώ- 
9 , ’ ιο ια) 5 πα. 5 - .) 3 3 ] 

τοις ἐδείχθη λόγοις ὅτι τὴν αὐτὴν ἀναγκαῖον ἀνδρὸς ἀρετὴν 
Ὁ Π ’ - ’ - .) ’ Ν ο Δ 

εἶναι καὶ πολιτου τῆς πόλεως τῆς άριστης, φανερὸν ὅτι τον 
. - εν - 

αὐτὸν τρόπον καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ἀνήρ τε γίνεται σπουδαῖος 
Ν / ῃ 3” » / 93 

και πόλιν συστῄησειεν αν τις αριστοκρατουµενην 1] βασιλευο- 

καὶ καθίστασθαι πῶς. 

ο] ” ” αι Ν ω) η] μι 

ποιουνγτα σπουδαῖον ἄνδρα και τα ποιοννγτα πολιτικον και 

’ ’ - 2 ’ [ιά / [ή ’ 

πειρατεον λέγειν της αριστης, τινα πέφυκε γίνεσθαι τρόπον 

ΧΥΊΤΤΙ. 1 τούτων] Τηϊβ, 1 εαρ- 
Ῥοβθ, 18 οπ]γ οἶεατ ὮΥ οοηβιἀετῖηρ Ό]ιαῦ 
Ἰη {ῃθ πεχύ Ἠπο Ἡθ ΠηθαΏς {ο τοίεν ἴο 

ΟΠ]Υ Όντο οοηβΙ αΙοηΒ, ἴπε ποπαγοΠ]- 
αἱ απά ατὶδιοσταΙοα], ια, ἵπ {αοῦ, 

| Ἡθτο ας ϱδεν]ιοτο, ανα] Ἡθ αἱ]ουγβ 

Γ λαῦ η ἴΠθοτγ {πο {ητος ἆτο θα] 
| (τρεῖς ὀρθαῦ, ο Ῥταοῦιοα]Ιγ Ῥιαῦς πο 
Γ ομιτὰ Ίουγεγ (απ {λε οἴμετ Όννο. 

ἕνα τιὰ συµπάντων Ἰ Ὑένος ὅλον] 

᾿ Ἔμεςο ἴνγο οχρτοβδΙοΠΒ ἆτο Ροί] ππθαπό 

᾿ Του πο πιοπατο]]οα] {οττη, απά πλῆθος 

15 α οργίαΙη ἨΙΤΩΡΘΥ, πλείους μὲν ἑνὸς 

ὀλίγους δέ, 5εο Οµ. ΥΠΙ. 

τῶν μὲν ἄρχεσθαι] Ῥρεηρε], Ῥ. 17, 

ποίθ 10, ΨΙΒΊΘΡ {ο Ἰηπβετῦ καὶ ἄρχευ, 

Ῥαΐῦ Τ ἆο ποῦ 89ο ἴ]αί 165 18 ηΘΟΘΒΒΑΣΥ. 

1 ϱπου]ά ταῦ]λετ τείεν ὑ]λῖς νγ]ο]θ οἶαιβθ 

:Αἴπαρ]γ {ο {ο πλῆθος ὑπερέχον, απᾶ 
᾿ ποῦ {α]κο Ἰπ{ο αοοοιιπό ἴλλθ πιοπατο]]σα] 
Ίουτη αἲ αἲ]. 

τοῖς πρώτοις λόγοις] ΟΠ. ΤΥ. οἱ είς 
Ῥοο]ς. 

πολιτικὀν] Α ἴτις βἰαίθβτηαπ 1η ἔ]λθ 
Ιάεα] ἔοττα, {ο τα]οτ, {ον {ἶιθ 6Ἴππθ, οἳ 

{γοο απά θα ας] οἱὔ1ή6ΠΒ, ΠΠΟΠΡ ΥΥΠΟΤΙ 

Ἰο 18 1η {αγ {ο αλα Ἠ]β Ῥ]αοθ,. Όοπι- 

Ῥατο ΟΗ. Ύ. το, ὁ πολιτικὸς καὶ κύριος 

ἤ δυνάµενος εἶναι κύριο. Βρεηρεὶ 
οοπάςΠΙΏβ βασιλικόν, ποῦθ 20, απά 

βησοοβίβ ἀγαθὸν οἨ σπουδαῖον, Ῥαῦ 

Ἰοο]ίπο αὖὐ ἴπο οοπθεχῦ, Ι ἆο ποῦ Γεο] 

Ἰπο]πεά {ο οπαποο ἴμο τεαάΊπρ. ΊΤηθ 
ΠΠΑΠ πηιβῦ ο ἔταϊπεά {ον Ἠϊ Ῥοβῦ οἳ 
ϊπρ. Ῥετίοιε ου Αἰοχαπάεν Ῥοΐ]ι 

ε(πα]1γ τθαιῖτθ λα ἴταο θἀποαίῖοπ 

νο βΠα]] πηα]κο {παπι σοοᾶ τπεη απά 

6οοᾶ τι]εγβ. 

2 ἀνάγκη δή] Ιῑι Όλο α]ἐετοά ατ- 

ταΏρειησηέ Οἱ ἐ]ο Ῥοο]κ {Ἴιοβο νογάς 

ΠΙΑΥ ο 1ε[ί οαῦ, 

11 

Αβο]αία 
Μοπατε]ιγ. 

19 

/ ο/ 9 . ὸ / . ἔθ υ 4 δὸ Ν 98 

µΜενην. ωστ εσται και παιοεια και εση ταυτα σχε ον τα Ι2 Ῥ 

᾿"βασιλικόν. διωρισµένων δὲ τούτων περὶ τῆς πολιτείας ἤδη 3 



ΡΟΟΚ 1ν. ΘΟΜΜΑΏΈΥ. 

ς ὑοοῖς ορ6ης πδῃ ἔἨγοο Ιπγοάποβοτγ οἸαρίενς, α Ῥγε]αάα ας 

ς Ἀο οα]]ς 10. ἜΤΠεγ απο ὮΥ πο ΠΠΘΑΠΒ ΤΕΥΥ οἼεατ, απά ἵπ ρτεαῦ 
Ρατέ πηὶσ]έ Ἠαγο Ῥδει ἀϊδρεηρβθά νδῃ, 45 ἴΠαγ απο πο τοαββεγθίοης οἳ 

Ῥηϊποίῖρ]θς αἰγοαάγ ορθαρ]φ]ιοᾶ ἵη ὅ]ιο επί Ῥοο]κ οί 61ιο Ἐ{91ςβ. 

Ἔ ντο απθβθίοπ5 απο εὔαγθεᾶ, Ὑγλαῦ 1 {1ο Ῥαρύ ορ απά 15 11ο 
β4Ί1ο {ΟΥ ἔ]α 5ὔαζο απᾶ {ου {πο Ιπάϊνιάσα] 5 | 

Τπο Ἱαρρίποςς οἱ 6116 Ιπάϊν]άαα] ἀερεπάς οη ππογα] απά ΙηθεΠ]οσίαα] 

οχοεἰ]επορ. 1ο Ἠαρρίπεβθ οἱ {πο βἰαῦο π]] ἀερεπά οἩ {ιο β8Π1Θ. 

Απά ννζὮ Ἠϊς πιαρίες Ῥ]αΐο νο α5βοτίς {]αῦ Ό]ετο 15 α οογγοβροπάςµσθ - 

Ὀαύνθεη ἔμο πποτα] υἰτὔαθορ α5 0Ώαγ οχἰδῦ ἵη πο Ιπαϊνιάπα!, απά α5 

{Ἠαγ οχὶδῷ ἵπ ἴ]ο αὔαθο. 16 ππου]ά {ο]οιν ἤοπα 0819, παζατα]]γ, ολαῦ 

ἴμο εἴαζο απἆ ἴ]ο Ἱπάϊνιάπαὶ βίαπᾶ οἩ {Πο ΑΠΘ στουπά; {πο 

απαΠβοαῦίοης {ου 61ο Ῥεςύ Ἠ{ο ἵπ εαοὮ αγ απα]οροἩς, πο Ῥαρύ Μ{ε οἳ 
οαοἳ ν1]] αἱξο Ὦε απα]οροἳΒ. 

15 {ο {ο οἳ αοὔϊοἩ, Ὅπαῦ οἳ πο οἴδίπεη πηϊχίησ νηἩ 18 {ε]]ουγ- 

«οἱ ίσοης, απά ἀϊπομανρίηπς Ἠΐ5 ϱΠατο οἱ γμο ραῦ]ο ἁαίῖες, ἴ]ιο Ῥείέαυ - 

ία ο α1θ ντα Το Ῥγοείον λαῦ οἱ {Πο ππαη Πο βαπᾶς αἷοοί, πο 

Ἰνος α5 α ΒΌΤΑΠΡΕΥ απᾶ 4116Π, 5ο {αγ 5 ροµὔ]σα] Ἠ{6 ρο6ς, απᾶ ἀετοῦες 

Ἠ]πηβε] {ο Ρατο ϱρεοπ]αβίου δ Απά 1{ νο βο]νο 015 ᾳποξθΙοη {ον ἴμο 

ΙπάΙνιάπα], εΠα]] ννο αἀορῦ Παῦ βο]αθίοη {ου Πο βἴαίορ ἼἨοτεγ 
ΏΦΙΠΘ οἱ ἔ]α βΒοϊεποθ Υθ αγθ αὐιάγίπς αβεαπιθος λαῦ πο Ιπάϊνιάααὶ 
ηλςῦ νο 45 α οἴδΙπεη, απᾶ ποῦ εθαπᾶ αρατῦ {γοπη {πο Ρο] δ]σα] 5οοϊείγ. 

10 Ἱπιρ]ίθς απ αἰμγπηαθίνο ΑΏΒΥΥΟΣ 6ο {ηο Ἀχδῦ ᾳπορθίοη. Βαῦ 16 ]ςποῦ 
αὖ ἴμο βαπιθ 6Ἴππρ ααἴδο οἶθατ, ]ιαῦ ἔ]ιο αὔαῦο πχαδ6 θᾳαα]1γ νΙθἩ ο 
Ππάϊν]άπα], Ἠνο α ϱοσῖα] Ἠ{6, απά Ῥο Ῥτοιρ]Ώῦ 16ο ΙπΙπηαίο οοΏηηθοβΙοη, 
πνΗ οὔλιου βὔαθοθ. Έον πο οσοι, ν]οί]λογ Ἡο οἈοοςο ἔπο Ἠ{ο οἱ 

θοὔ]οη ΟΥ οἱ οοπθεπηρ]αθΙίοη, Ἠνες γεῦ οη ο πα] 6εγπιβ πΥΙΗ 15 {ε]]ουγ- 

οἵ6ΙΖ6ἨΒ, Ὦθ ππαΥ αγοῖά αοθαα] οΏ]οο απᾶ Ῥονπεν, πο σΥῬΙτ] οἱ ρο]ϊδίσα 
Πο, ας Ἱπθογ[οτίης δα γιου οῬ]οοῦς; Ῥαό Ἰθ πιΑΥ ΠΠ {αίκο Ἠ] 
ϱΏαγο 1π Πο τεα] ἁπζῖορ οἳ α οἴβσεη, απᾶ ρα]άο Ὦγ ο τορα]ός οί 18. 
ἸηθεΠεσζαα] εχεγὔΙοη Πο ΠΙΟΥΘ ΏΙβΥ απᾶ Ῥγασθιοα] πηαδς αγοιππά Ἠ1πῃ, 

Ῥη 16 16 ποῦ ϱο να{Ἡ γμο βἴαΐθρ. Ἰπίεγοοατεο Ῥεύννεθη βἔαζες 15 ΘΥ6Π. 
ΠΟΥ πισΙη]γ τοάασοϊθ]θ 6ο Όντο Ἰθαάς, να απᾶά «ΟΠΊΠΙΘΥΟΘ. 1π Ἠθ 

Ἀποϊοπῦ γγοτ]ά ο«ΟΠΊΠΙΘΓΟΘ Ίν88 ποῦ α Ῥοπά οἩ 0Πθ Α4ΠΠΘ βοα]θ α5 αὐ 

Ῥτεδεηῦ, ἵπ {Πο {λθοτῖορ οἱ Ατίρζοῦ]ο απιἆ οὔ]ου Ρ]ή]οβορ]ος 16 οοπ]ά 
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ποῦ οοπβϊθαίο α Ῥοπά αὖ αἲ]. Ίπετα Ίνας 16 Ίαν, οἳ 155 τακι]ζ, 

επηρῖτθ. Πο οοππθοβίοη ο{ αὔαΐζος Ἱτας ποῦ {]λαῦ οἱ εααα]ς, Ῥαῦ οϐ 

γα]εγ απά εαρ]εοῦ. Ἠεποο Όλο ΙΠΙΠΙΘΠΡΘ Ιππρογίαπςθ αἰζασ[οᾶ {ο νγαν 

Ῥγ ιο Ἰοσ]]αίοπ5 απᾶ οπβθοτης ο{ ἀιβονεπό αἰαῦο. ἜῬταῦ νναν {ου {ο 

-..Βύαῦθ Ὕγας Πο 6αΠ1ο οὐρίασ]ο ῦο ἴ]ο τοαὶ {αγ0πθγαπορ οἱ 0μο γιο 

”. ἀπφογοςῦ ο {ο ροοῖα] ταπίοη, ἔλλαῦ Ρο] δίσαὶ είγασσ]ο Ίνογο {ου ἴ]ο 
Ππαϊνιάπα]. Απά πεϊθ]Πα {οΥ 6θ οηθ ΠΟΥ 0Πθ οἴμον αγο {]πεγ οβεοπθῖα] 

{ο αοἴιοη. ἈΒὐαηάϊησ αοπο, α. βὔαῦθ, 48 απ οΓσαπῖο ΥΠο]θ, βπᾶβ 

ειήΠοϊεηό αοθῖοηῃ 1π ἴ]μο Ἠεα]ύπγ πποτ]απσ οἱ τος ἀῑβογοπί ρατίς ἴη 

{]ιαῖγ το]αθίοΏς {ο οπθ απούἨον. ΤΤο εἴπσ]α οἱ6Ι7οη, ας νγο βαἷά αφοτο, 

ΊΠΩΥ, ΤΠ {πο αΠεῦ εχογοῖβε ο{ Όλο Ρ]Ι]οβορ]ῃ]ο ΙΠὔε]]εσῦ, οοπιβίπο α 
πηοβύ τεα] ΙπῃῄποεποῬ οἩ πο γγε]ατο οἱ Ἠϊ5 οοιΠϐτγ. ΈἨο πιαγ Ῥο {1ο 

αγοἈΙ{οοῦ οἱ {1ο Ρροµδῖσα] βγβίεπι, νγλ]]εῦ Ἠῖδ Ῥ]αη8 ατο οαστ]εά οι ῦ Ὦγ 

οὔῃοιβ. Το οἀΙβσο 15 Ἡ]5 Ῥαϊ]άϊπο, ἐποαρΏ οἴ]ατδ γοάασε Ἠ]5 Ρίαπ 
Πο αεδῖοηῃ απά Ἠπά Ίο Ίαροας πεοθββατγ {ου 156 οοπρ]θίῖοη 

(ο. Ι---Π11.). 

Τ]ο Ῥγο]αάε οπου, Ατιρυοῦϊο Ῥα5565 0ο πο οοηβιάσταθίοη ος 

ἴ]ο αὐαῦο {]λιαῦ Ἡο Ιπύεπάς {ο αΚείο]ᾗ. Οσοτίαϊπ Ῥοϊπίς παβῦ ο 

ρταπῇοᾶ, ἴΠο οοπάΙδίοη5 απάον υλ]οὮ 16 πχαςῦ Ῥο {οτηιοά. Ἐταυ ο 
8]] {Ποτο πιιςῦ Ῥο οἵδΙΖοη8, ποχῦ Ἠετο πηαδ6 ο α Ῥ]αοο {ου ἴπεπι {ο 

ΙπΠαβΙ0. ἸΠπαῦ 16 {ο Ῥο πο παπρου ο {ποβο οἴίζεπβρ ἨΜειο 

Ίαγαεποβ οἱ πιπηΡαχ ἆοος ποῦ πηα]κο α εαζο στοαῦ. Ίπ{αςοἳ, ιο Ἠηλϊο 

18 νετ 6αβΙ]Υ τοαςλθά 1η Ῥοϊπῦ οἳ πάπΡεΥ, απά 15 Πχοεά Ὦ} ο 
| ἁιβιου]Όγ οἳ πιαπασρῖης Ίαισο ἨππΙΡ6ΓΑ. ἨὙπν]ά]γ επιροάγίηρ {1ο 

|. ἄτοεὶς ποίοη οί α βἴαΐο, ΑτιβζοῦΙο ϱαΥ5, 105 αΤΠΩΥ πηαςύ Ῥο απάἆθγ οηπθ 

| ροπογα], 1ῦ5 Ῥοορ]ο «πραῦ]ο οἱ Ἡθαγίης οπθ Ἠοτα]ά, 155 οἴδίχοης πητιδῦ 

| που οπθ αποῦΏου 5ο βεοατο ϱοοᾷ εἰαοίίοπβ Το ο[ῇ]οςς, {ου {ο οΏ]γ 

| ρυαγαπῦερ οἱ βαοἩ ροοᾷ εἰεσθίοις 165 ἵη τουὶ ρεγροπαί Κπον]εάσα, 1 

ϱἸιογῦ, ολο Ἠπηῦ οἳ παπωρθς πωαςδῦ ο Ώχεά αὖ {Πο Ροϊπί γγἨθῃ, ΟΟΠ]- 

| Ῥ]οῦο εαθἱς/αοθίοη οἱ αἲ] ὅ]ιο γγαπῦς οἱ πιαη Ῥοΐπο αἰίαίποᾶ, {πο Ῥοᾶυγ 

.Ῥα55ο5 ού οἱ ἴ]ιο ταηρο οί ἴΠο 67ο, α5 165 Ίπ6σθ, απᾶ ο684865 {ο ο 
᾿ππαπασοαΡ]ο (Οµ. ΤΥ.). 

Το οοαπῦσγ Όμαβο οἰθίζεη5δ αΤο {ο Ιπ]αβί6 πηαςῦ Ῥο α5 οοπιρ]εῖο 

 ππ 10βε]{ α5 Ῥοββίρ]θ. 16 παδῦ Ῥο {αγουταβ]ε 6ο αἲ] πι] ζαγγ ορεΓαὔΙοἩ, 

| 18 πωτιδῦ Ῥα οοπγεπ]οηύ {οΥ 6ο ἐγαπεροτῦ οἱ οοπιπιοά1δίθΒ. 1455 οαρίΜα], 

ιο οἵγ, πιαβῦ ο πε] ϱιθααῦεά {ον ΙΠήθετοοατβο, Ῥοῦ] νηζἩ Ό]ο β6α 
᾿απά Ἰαπά (01. Υ.). 
Ἱο Βοπιθ που]ά οχο]ιᾶο ἴ]ιο {οσπηος, απᾶ προ {Πο ἆαησοτς οἱ 

ὸ πιατί παρ ΙΠὔογοσαβο. (απο πΙαΥ τοπιοάγ ννπαξ ἆαησοις οχἰβέ, απά 

1416 αἀναπίασθς ἄγο, ἵπ Ατὶκθοῦ]ο ορίπίοηΏ, Υ6ΥΥ οοπβἰάοταρ]ο 
|(6µ. τ1.). 

Έονχ ἴ]ο οἸατασῦοτ οἱ {πο οἴδιπεπ, 155 ὕγρο πιαβῦ Ῥο {1ο ἄτοε]ς 

11----ρ 

| 
| 



164: ΡΙΜΜΑἨΗΥ. [Ῥοοκ 

ἴΥΡο 1π 155 Ῥορύ {οτπι, οοπηβΙπΙπρ Ἠϊσ] ρίγ]{ απά ϱΠΕΥΦΥ νηθ]ι α]σ]κ 

Ἰηθε]]οσίια] Ῥούν6τδ. Ῥαο] αγο {πο πιοβύ {πνοιταβ]ο πιαίοτ]α] {οΥ ο 

]αγνρῖνογ {ο πιοι]ά (ΟΠ. ΥΠ1.). 

Ῥαΐό 1η αΠΥ οἵὔγ λογο ν]] Ῥο α ἀἰβποβοι ΄Ῥαΐνοθει πε Ἱπ- 

Ἠαριζαηίς. Του η] πού αἲἱ Ῥο οἴίίχεηβ ἵπ {ο ἔγαρ 66ΠΑ6, ΘΥΕΠ 

{]ιοαρΊι πθοθΘΡΡΑΥΥ αἁ]αποίῦ 0ο Όμο βίαῦθ. 16 16 ΠΘΟΘΒΡΑΣΥ {ΟΥ ΕΥΕΥΥ 

βύαζο ο Ῥο 5αρρ]οά νδ] {οοὰ, πηθ 1ο οοπνεπῖεπσοθς οἱ Με απά 

πηδ]ι Ίαροιν. ἜῬταό ο οἶαβθος νΥΙοὮ ταβροςῖνα]γ 5αρΡΙγ 1 γη] 

ἴΏεςο αγο ποῦ, 0Πεγείοτθ, πἹεΠΙΡεΥα οἳ 01ο είαΐθ. Τ]αγ οαπποῦ Ῥε Ρο. 
Ύο Βπᾶά {πο ὄγαο πιοπιΏθυς οἱ ἔ]πθ βἰαίο ἵπ {]οδο Ὕ]ιο ἀε[ίεπά 16 ἵπ 

ΑΥΤΗ5, πο ἀεμρεταίο οἩ 1656 Ῥο[ογ, νπἩο αἀπιϊπ]κζον Ἰαβ6ςο. Τηο 

Βνεῦ ΓΠαποῦίοη παίατα]1γ {ας 0ο ὗ]ο γοπηραΥ, ο πο οὔ]ατς {ο πα 

ο]άθν, απᾶά {ιο ο.γο οἱ τεΗσῖοας πνογδΏῖρ,βεΠα]1 Ῥο επθγαξθεά {ο Έλα 

ΙΩΘΙΩΡΕΥ5 οἱ 015 ο]άεν Ῥοάγ γυο Ἠανο τοῖγε {.οπι πηογθ ασθῖνε ἆαδιερ 

ΟΠ πο ογοαπᾶ ο{ασε (ΟΠ. ΥΠ. ΙΧ... 

Ρο] ἵ6 οἩ; Ῥοάυ Ῥομδο. 6 ν] ποεᾶ, αξ 16 Ίας οσον πεοᾶεά, 

ΒΟΠΠΘ αγθοπ]αδίοη απά ογραπ]Ζαΐοῦ. ἜΤη18, ἤνοπι ἔ]ιο δαγ]οςῦ τουοτάεά 

ὤπῃπθς Ίας Ῥο6σοη {πο οΠαγασζονϊαδ]ο ο αἰνι]αζαᾶ πηαη, παπθςς {1ο οα5ίθ 

γβίοπα ἵη Ἐργρῦ, ἴ]ο ραβΗο πιοβ οἱ Οπεῦο απἀἆ ΤαΙγ. ἈῬαοι 

ΙΠΕΦΙΟΗ{1ΟΠΒ 8ο {47 5 6ΠοΥ αγθ αδεβα], πιαςύ Ῥο αἀορθεᾶ, απά Απικζοῦιο - 

{οΥΤΩΦΙ1Υ αἀορίβ ἴ]ιο ϱγβεΙδία. Το μοεο αἲ] οἴὔϊποης πηιςῦ Ῥο αἀπαϊσθεά, 

Ῥαΐ {ο Ῥοου οαπποῦ Ῥο6 6ο παθΠοαό βοπιθ αβειςίαησθ; ἴ]ο 5ογνῖσε οἱ 

ἴ]ια σος, ἴοο, ΤΘΦΊ1Υ65 ΒΟΠ1Θ Ῥγορετ{γ {ΟΥ 166 πιαΙπῦεπαησθ. Έον Ῥοῦμ 

ἔ]ιοςο οΏ]οοῦς ἐ]ογο πιαςῦ Ῥ6 Ραβ]ίο Ἰαπά ού αρανό {ο Ῥο οα]θϊναῦοά Ὦγ 

Ῥαβ]ο β]ανο», α5 Όπο Ῥορῦ «οἱγ5ο, 1 ποῦ, ΡΥ α ἀερεπάεπό ρορα]αδίοῃ, 

ϱ5 ει ρηη]βρῖνα απ αποοππθσίθᾶ 1η 195ο]{ α5 ροββίρ]ο (ΟΠ. Χ.). 1 

Έυ πο ασια] οἵογ. 10 πχαβδῦ οοσΙΡΥ α Ῥοβίδίοη {αγουταβ]ε {ο 

Ἡθα]έ], πΙἩ ροοᾷ αἲγ απᾶ νναον. ᾖ1Τὔῦ πιδῦ Ίανο σοοᾷ αἰγοσ 

ΑΥΥΑΠΦΕΠΙΘΠΖΒ, απά Ὑγα]]ς πο] Ῥας απἁἆ οαγε[α]γ πιαἰηθαϊηθᾶ Ὦγ. 
Ῥγορογ οβῇ06ΙΒ. 1π ΌἨοβο γα]]ς απἆ 1Π Όλο 6ουγαγς ιο βγββῖθ]α πηαΥ ] 

Ῥο Ἠ]ά {ου {ο πια]ογόγ. Ἴποβο οἱ 6ο πιασϊκγαος πηπςέ Ῥο {πα 

οοπβρίοποιβ Ῥ]ασς, απάἆ ηθαγ μα Όεπιρ]ο οἱ πο ροᾷς. Ἐνο Ίατσο 
ῬΡαρ]ο Ῥ]ασθς π]] Ὦο ΠεσθΒΕΑΥΥ, Πο Αροτα {ου {Π6ΘΠΙΘΠ, απᾶ νλο 

ογάἵπατγ πιαγκεῦ-ρ]ασςο (0Ο. ΧΙ. ΧΙΠΙ.). ., 

ΑΙ! ϱαοἩ Ροϊηϐα γα απ θΠῖπ {1ο Ῥγονίπορ ο {ογύαπο. Ἠο ἔποι 

Ῥαβεθς 0ο 1ο αἰγ]οῦ ῬγονΊπορ ο{ πο Ἱεριε]αῦον. ναί Ἱνο Ἠανο σοπε6 

ἴτοασ] αγο {πο Ῥαρῖς {ου ἔ]ιο φοοῖαΙ {αῦνῖο, οἩ 16 πιαγ Ῥο γαϊκοᾶ α- 
ροοᾶ οἱ α Ῥαά βίαΐθ, Α. εἴαῦο ἵ5 σου ὮΥ 165 ο άσαπς Ὀοΐηρ ροοᾷ, απᾶ 

ΥΠΘΏ 376 ροοᾶ Ὦγ α οοπιβρίπαθίοη οἱ {που «31865, παζιαγθ, ἀῑκοῖρΙσς 

Αη Ἱηβίτασβοηῦ, ΤΠ παίατο 1 οΊνοη, 16 15 Ῥογοπά πιαη)ς οοπθγο]. 
ΤΈ]ιο οὔ]ιον Έννο αγα ὙηθΠΙη Ἠ]8 οοη/γο]. ΤΠ πο ΕΠΙ6Ρ πο Ἠαγο Ἠαά. 

{ιο {ΏθογΥ {ου ὕμε Ἱπάϊνιάπα] τηαη οἸαρογαθε]γ εἰκοθε]λεὰ οιῦ. Ἐδισα- 
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ου 15 ν]αῦ 15 νγαπθοά (0Ο, ΧΠΙΤ.). Απά Ποτο ἴπο Πνεῦ ᾳαοβξίοη 1Β, 
βΠα]] {πο οἆασαῦίοη οΊνεη Ῥο οπθ απᾶά απΙΟΙΊΩ {ου ολο σογογηεᾷ απά 

{ου "λα ΡοΥΘ6ΙΠΟΥ, ΟΥ, ἵπ {ια {οτπι ο ᾳαθεθίοη {ακκορ ἵπ Ατιεζοῦ]ο, 

β]α]] Όλο νο Ῥο ἀῑκαποῦ {ου Μαρ ΤΕ πο αοοορῦ οασ Ῥγενίοιθ 

Ροβίθῖοη, απἆ πια]κο Όπο ἀϊρποδίοη οπθ οἱ ασθ ΠΙΘΤΕΙΥ, {εη, απάἆςτ 105 

σιϊάαπσθ, Όλο εἀαοαθίοη Ῥγεβεπῦς πο ἀΠΠοι]γ. Ματ 15 α οοπιρ]ες 

Ῥαΐπς, πιαάο αρ οἱ Ῥοάγ απά εοτ], θλῖς Ἰαδ6 ἀῑνιεϊρ]ο ασαϊπ Ιπῦο 

αΠεοῦίοης απᾶ γεᾶδοῃ. Ίθαδοπ, αραῖη, ἵ οἴθλπον ργασῦϊσα] οὗ βΡροει.- 

Ἰαῦ1νε, απ ασοοτᾶῖησ α5 νο {ο1]οἵύ οπο οὐ ολο οὔΠογ, νο Ίθαη 0ο αοδΙοΏ 

οἵ ο οοπὀεπαρ]αθίοη. ΑΙ] ἴπορε ἀἰδύιποδίοης πιαςύ Ῥο οατο[ι]]γ Ἱερύ 

1η νου, 1π ουχ ἀἱβοαββίοη οἳ οἁασαθίοη α5 α 5ζαῦο ᾳαποββίοη: απά ο 

οπθ ῥτϊποῖρ]ο 0παῦ πχαςύ συ]άᾳ 5 15, ύλαῦ {]ιο Ίονγου οπά πωαδύ αἱναγβ 

Ῥο ἵηπ ἆπο εαροτάιπαθίοπ 6ο πο Ἠϊσ]λεν,. 10 15 ορεπ 0ο ααθβὔῖοη, ος 

σοΆβθ, πγη]σ]ι 15 0μο Ίου απᾶ ανν Ῥ]ο]ι 15 0ο Ἠάρῃου; απά 1π ἀἰδοπβείπρ 

015, Απισζοί]ο 15 Ἰοᾷ {ο α οτ]θ]οῖεπι ο Βρατία, απά α βαθεπηεπύ ο{ Ό]ιο 

Ἱεριθιπιαῦα ορ]θσῦς οἱ να: 5ο]-ἀείεποο, Ροιγετ {ον {πο ροοὰ οἱ ἴμο 

βαῤρ]ασῦ, τα]ο ογεγ ]ιοβο νπο παθαταΙγ τοσαῖτο 10 (ΟΗ, ΧΙΥ.). 

Ῥαῦ 15 19 αἱνναγς Ίναχ {οΥ Ό]μο βα]κο οί Ῥθασθ---οχετίῖοη {09 0ο βα]κο 

ο ]εΐδατο, απ αἲ] {1ιαί οΐβατο επαβ]θ5 πηαη {ο αοοοπηρΗξ]ι---0μθ ααθῖνο 

νΙγζαθε {οχ {πο βα]κο οἱ 1ο οοπθεπαρ]αίῖνο-- πο Ῥοµβῖσα] Π{ο {ον Όλα 

βαίο οἱ ἴ]ιο {]αογοεῦίο, Βοπιθ οἱ ἴ]πο νυΙτύαθβ π]αΥ Ῥε πορ]οσθεά, αἲ] 

416 πγαπθεὰ Όο σααταηίθο ιο Ῥοββοββίοη οί Ἰαΐβατθ απἀ ὅ]ιο τίσ]6 προ 

ος 15. 

Μ]α]] νγο ἐταῖη βγεῦ ΡΥ λαβίζς, ὮΥ ἀἴδοίρμπο, ος ΒΥ τοββοπ  Τ]Πο 

ΑΏΡΥΥΟΥ 15, Ὦγ ἀϊβαϊριμπο, Απά ἴ]ο ἔταο ονάοι 1π οάαοαθίοη 15, ΠΥΑ8, 

ἴπο Ῥοάγ, ἴπεπ πο ἱπεθιποίς, ποπ ἴ]ια Ιπζο]]οεῦ (ΟΠ. ΧΥ.). 

πο βγεῦ Αερ ἵη πο Ῥοά11γ ἐγαϊπίης, ἵ {ο πηαΚο Ῥτοροτ τθρι.- 

Ἰαῦοης ας ο ἴ]λο πιαιτῖασο οἱ {ο ρατεπῦ. Το ασο οἱ {1ο ρατβῖα», 

Όλο πιο οἱ {πο ππαπγίασα, πο Ῥοά]γ οοπά1θίοἩς, ἴἩα οαγο ἁπτίπο 

΄ ῬΤεσπαποΥ: αἲ] Ὅπαῦ π]αΥ Ῥο βαὶά 0ο Ῥο Ῥτίος 6ο 1ο Ῥίγοβ παδέ Ῥο 

αὐθεπάςεά {ο. Νο ἀθίογπιοά σμ]]άτεπ πααβῦ Ῥο αἱ]οιγοᾷ {ο νο, απ 

ἴ]ετο ππαβῦ Ῥο πο ομΙ]άτοπ Ῥουηπ αίζαιτ ἴ]ο ρατοηῦς Ἠαγο τοας]λοᾶ 
οργαίη αρα (ΟΠ. ΧΥΠ.). 

ὝγΠοη Ῥοση λογο πιαξῦ Ῥο α σατο[α] αἰθοπθίοη ραῖά 0ο ἀῑεῦ απά 

Ἠθαίθα. ἜΠ] Όπο πο οΠϊ]άτεη ἆγθ παθγο]γ οατοά {ου 1Π Όλ]5 πηαξθου ; 

{γοπι Όντο 6ο Ώνο {]αῖσ απηαβοπιοηῦ5 πηαςδῦ Ῥο6 οαγο αγ 5ἐαᾶϊεᾶ. Έτοπι 
Ἠνο Ίο β6νεη ΤΠογ τιαΥ Ἰοο]ς οἨ, α5 αροούαίου», αἲ Ό]αῦ γνλ]ο] ΓΠογ 

ατα 5αββεφιεη{]γ {ο Ίεαγῃ. ΤΠο εαρβε(ποπῦ ρονίοά 6111 ὀννεπίγ-οπο, 

γη 155 παζατα] ἀῑν]είοη 1Π6ο {1ο 6ἶππο Ῥείοτο {Πο αρα οἱ ραροτῦγ απιά 

ἴλαῦ αἴτου 16, τος ῖγος αἲ] αζοπίιοηι. Απά ἴ]ὶς {οντως πο εα)]οσί οί 

ἴλπο (νασιποπύατγ Ῥοοῖς νΏΙοἩ {ο]οινς (0Η. ΧΥΤΙ;). 
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149 ἆ 

ΝΑΓΊΗ δη τὸν μέλλοντα περὶ αὐτῆς ποιήσασθαι 
Δ / / / ζω) [ή 

την προσήκουσαν σκένψιν διορίσασθαι πρῶτον τις 
σης , ῃ αἱρετώτατος βίος. 

2 / 8 5/ ’ . . 

ἀδήλου γάρ ὄντος τούτου και την 
3 / α) - ” ωὶ / ώὦ ” . 

αριστην ἀναγκαῖον ἄδηλον εἶναι πολιτείαν ἄριστα Ύγαρ 
/ 4 ή / - « 

πβραττειν προσήκει τους ἄριστα πολιτευοµεένους ἐκ των υπαρ- 

- ια ’ - 

2 χόντων αὐτοῖς, ἐὰν µή τι γίγνηται παραλογογ. διὸ δεῖ 
. - ε . / ε α ε ον ε ῃ 

πρώτον ὁμολογεῖσθαι τις ο πασιν ας ειπειν αιρετώτατος 

ἃ 4 - ’ ον λ . ε 4 .ἳ 

βίος, Μετα δὲ τουτο ποτερον κοιν και χωρις ο αυτος ἤ 

ος 
έτερος. 

ω - εν 3 - 

ἹΝομίσαντας οὖν ἱκανῶς πολλὰ λέγεσθαι καὶ τῶν 
9 - 9 . / . - 3 αλ - 4 - 

εν τοις ἐξωτερικοῖς λογοις περι της αριστῃης ζωῆς, καὶ γυν 
’ . ” 

8 ΧΡΊσΤΕΟΝ αυτοις. ὡς ἀληθῶς γὰρ πρός Ύε µίαν διαίρεσιν 
. λ . / ολ « 9 ω 5 ον Π - 

οὐδεὶς ἀμφισβητήσειεν ἆν ως οὐ, τριων οὐσων µερίδων, των 
. Ν νο) - ν ων , 3 - 3 -- - ’ 

τε εκτος και των εν τῳ σώματι και των εν τὴ ψυχή. παντα 

4 ταῦτα ὑπάρχειν τοῖς, µακαρίοις δεῖ. οὐδεὶς γὰρ ἂν φαίη 

1. ιτ Τηςρ αἱύεταίίοι οἱ {Πο ΑΙΥΔΏΡ6- 
1ηθη6 Ίθανοες 165 οροπα] Ὑγμ]ο] οἱ ἴ]ιθ 

Όνγο βδηίθηοθς Α]ια]] ο αἀορίεά, ]ιαῦ 
αἲ 9 επ οἳ Ῥοοκ ΤΙΙ. ος Ῥεσίππίηπς 
οἱ Ῥοο] ΤΥ.  Ρτείθν {ιο {οστηςτ, 38 
ΤΠΟΤΘ ΙπηπηθάΙα{θ]γ οοπηθοῖπο υηλ ολο 

Ῥτοοθάϊηρ ΤΘΠΩΔΙΙΚΑ. 

ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς] Τηεεο 
ΨΟΤά8 ΤΙΔΥ Ῥε {ακεη οἶμετ υηζἩ ἄριστα 

πράττει ΟΥ ΥΠ πολιτευοµένους. 

Ἠποι δίαἩτ Τ ἴα]κο (Ίετα νυηίἩ πράτ- 
τειν, “ἵηπ Έο]σο ἀαγ ἴἩπεη ἆαταις επί- 

αργτιησεπάεηυ Ύ οτύ]ηεί]θ,” 648 α Ο0Ἠ86- 

ᾳπθηοθ οἱ {ο αἀγαηίασος ἴΠεγ ἀθτῖνο 

ᾖτοπη 16. Τη 8 οϱ88ο ἴμθ ΒεηΒο οἵ 
6ο οχΡτεββΙοη 18 ποῦ με β4Τηθ ας {λαῦ 

νμΊοὮ Τ6 Ῥνεατε, Είι. 1. χὶ. 13. Ὦρ.' 

ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἀεὶ τὰ . Γ1ΟΙ, 2: 
Ῥαΐ ιο οοπ(οχῦ 

Ἰθγθ ΒΘΘΤΩΒ 6ο το ι]το ο ἀϊῄεγεηί ΒΕΠΒΘ. 

κάλλιστα πράττει». 

παράλογον] Ίετο α5 ΕΠ. ν. κ. 73. 

Ῥ. 1135, ὮῬ. 17, πηθτο 198 αἆνετρ 

παραλόγως 1ΙΠΘΑΠΑ, /΄οοΠίΓαΣΥ {ο σ]αί 

γοι Ἠαγε α {αΐτ τ]σ]Ώῦ {ο εχρεοῦ.᾽ 
2 κοινῇ καὶ χωρίς] “Έοτ ιο βἰαΐο 

απά {ου {πο Ιπάϊν]άσα|.) 
νοµίσαντας] Τηϊ8 αοοιβαἼνο οοἩ- 

βἰτιοῦίοη ποῦ ΑΠΟΟΠΙΠΠΟΗ. Οοππρατθ 

ΙΤ. ΤΠ. 9, λεκτέον βλέποντας. 

ἐξωτερικοῖς] Οοππρ. ποίθ οἩ 1. Υ. 4. 

3 µίαν διαίρεσαυ] Της ἀϊνίθιοη 18 

θΐνεῃ, Είλ. 1. ΠΠ. 2. Ῥ. 1008, Ῥ. 12, 

απά 15 ἴπετο βΡοΚεηΏ οἱ 45 δόξαν παλαιὰν 

οὖσαν καὶ ὁμολογουμένην ὑπὸ τῶν Φιλο- 

σοφούντων. 

ὡς οὔ] ἨγηΠ ΡίαἩχ 1 Ρ]ασθ αν οοἵητηα 
α{τογ ἴΠοβο νγοτζβ. 

4 Ανοϊάϊπσ αἲἱ αππθοθββατγ ἀεία] 

«Ἡο ἴαχκος ἴμο {οιγ στοαύ οπτάῖπαὶ νυΙτ- ΕΙ. 
{πθΒ, λα νΙτίαθς οἳ Ε]αΐο ἵπ Ἠῖς ᾖὲς- - 
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ω θὲ ’ ” ν. ὸ ’ δὲ ό ω 

µακαριον τον µηθεν µόριον ἔχοντα ἀνθρίας μµήὸε σωφροσυύνης σαν 
ας Ν ι ᾽ λ ῃ η {πο ρου 

μηδε δικαιοσύνης μηδε φρονήσεως, ἀλλὰ δεδιότα μὲν τὰς Προ 
. ’ 4 ’ Λ 

παραπετοµένας μυίας. ἀπεχομενον δὲ µηθενός, ἂν ἐπιθυμήση 
” ” ο] υ ώ / 4 

τού φαγεῖν ἤ πιεῖν. τὠν ἐσχάτων. ἕνεκα δὲ τεταρτηµορίου 
Ώ ’ ’ 4 . Ν 

διαφθείροντα τους φιλτάτους φίλους, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ 
. 4 ’ σα ” . ’ ϱ 

περι την διάνοιαν οὕτως ἄφρονα και θιεψευσµένον ὥσπερ τι 
π] Δ - ᾽ 

παιδίον Ἡ µαινόµενον. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν λεγόμενα ὥσπερ 5 
’ ΓΙ ’ - [ο 

πάντες ἂν συγχωρήσειαν, διαφέρονται ὃ ἐν τῷ ποσῳ καὶ 
- -- Αα” ] κ 3 - ” Ὁ] 

ταῖς ὑπεροχαῖς. τῆς µεν γαρ ἀρετῆς ἔχειν ἱκανὸν εἶναι 
- ’ 4 4 ’ μι ’ 

νοµίζουσιν ὁποσονοῦν, πλούτου δὲ καὶ χρηματων και ὀυνα- 
4 / . ’ [ο ’ 3” Α 

µεως και δόξης καὶ παντων τῶν τοιούτων εἰς ἄπειρον ζητοῦσι 
Ἡ ε Π δν ” ᾽ η ” μις 4 / ι 

την ὑπερβολήν. ἡμεῖς δὲ αὐτοῖς ἐροῦμεν ὅτι ῥάδιον μεν 6 
.] ’ . Ν ο ” ὸ ’ ια / 

περι τουτων και διὰ τῶν έργων ιαλαμβάνειν τὴν πίστιν, 
ον ο . ’ . Δ - 

ὁρῶντας ὅτι κτῶνται καὶ Φυλαττουσιν οὐ τὰς ἀρετὰς τοῖς 
. 4 . 9. 0 - ’ . 4 - . / αν ω) 

ἐκτὸς αλλ ἐκεῖνα ταύταις, Και τὸ ζην εὐδαιμόνως, εἴτ᾽ ἐν τῷ 1229 Β 
’ . . ” 3 ω) ” 9 ” 0 0 . .. 

χαἰρειν ἐστιν εἴτ εν ἀρετῃη τοῖς ἀνθρώποις εἴτ᾽ ἐν αμϕοίν, 
ν. - ε . . 5 1 κ ον / 
ὅτι μάλλον ὑπαρχει τοῖς τὸ ἦθος μὲν καὶ τὴν ιάνοιαν Κεκο- 

’ .] ε ’ 3 4 ᾽ ” νν - ΄ Α 

σµηµένοις εἰς ὑπερβολήν, περὶ δὲ τὴν ἔξω κτΏσιν τών ἀγαθῶν 
’ Ὁ] - .] - 4 ’ Α 

µετριάζουσιν, ἡ τοῖς εκεῖνα µεν κεκτηµένοις πλείω τών χρή- 
/ τ 1 , 5 / ων ο λ ᾿ ν π 

σίµων., ἐν δὲ τούτοις ελλείπουσιν᾽ οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν 
/ / .) ’ / Ν . Δ 

λόγον σκοπουµένοις εὐσύνοπτόν ἐστιν. |. Τα µεν γαρ ἐκτὸς 7 

Ῥωθΐΐς, Οϊσετο ἵπ Ἠϊ8 Οῇΐοε, ατιά νη]θ]ι 

ἴλο Β.41ΠθΘ ΠαΤΩΘΕ α8 Ῥ]αΐο. 
τεταρτημορίον] Τ]ο {ουτίη οἳ απ 

οβο]αβ. 
διεψευσµένον] /Ἐαΐὶκο ἵῃπ Ἠΐς ]αάρ- 

πηθηΐβ,᾽ “γεγπηττί, ΒίαΗΥ. 

6 ὥσπερ πάντες] /’Ῥαΐυ αἱ]οασ] 

ἔχειν ἱκανόν, κ. τ. λ.] Τε οτἆετ 18, 

ἔχειω ὁποσονοῦν ἀρετῆς ἱκανὸν εἶναι 

νοµίζουσι. 

6 διαλαμβάνει τὴν πίστιν] ΄Το αἲ- 

ἰαΐη οοπηρ]είθ οοηγΙοἴΙοη.᾽ 
ἐν τῷ χαίρειν] «ἴπ επ]ογτπεηῦ.᾽ 
τὴν ἔξω κτῆσιω τῶν ἀγαθῶν] ΄Τπο 

8, πει ρἰαΐοᾶ, 5 Ἰαησιασο νγ]οὮ 
ἨΘατΙΥ αἱ] νγου]ά α1]ονν, γοῦ ύπεγ ἀῑετ 
5 ἴο ἆθρτοο απἆ μα τε]αθῖνε 81Ρθ- 

τ1ογΙϐγ,᾽ νὶζ., οἳ ν]τύαθ απ {με οἴ]ετ α- 
ναηίασθν. ἨΤΗϊ5 18 οπθ ΥΑΥ οἱ {ακῖησ. 
ἴ]ιο ὥσπερ, απᾶ 8ο {ἴακεη, 16 απα!βεβΒ 

"11ο πάντε. Ἱπ ο οἴμει 1ναΥ, 
αμτ’ς, ἴπε ραββαρθ ΤΠΩΒ, ΄α8 4]αστοο, 

8ο ἴΠθγ ἀπον.᾽ Όοπιρατε, ἵπ βαρροτῦ 

οἳ ἰί Ἰαδ, ΟΠ. ὙΤΙ. ϱ, 
µεσεύει-- οὕτως μετέχει. 

“/ 
ώσπερ 

ουύγγατά αοαιἹβΙΙοη οἳ {πο σοοάς ος 

Ἠ{6,᾽ ου 18 ἴ]ο ἔξω ἀἱβρ]ασεά, απά {ιο 

πηθαηίης {Πε αοααβίῆοη οἱ ιο εχ- 
{ετηα] σοοςς ἓ’ 

οὐ μὴν ἀλλά, κ.τ.λ.] ΄Νοῦ Ραΐ ιαί 

ψΝΠεη ν/ε αἰβο οοπβ]ἆετ {Ἠθ ᾳπθβίοη οἨ 

Ρτουηάβ οἱ βίτῖοί ΤΕΑΒΟΠ, 16 15 4Ώ ΘΑΒΥ 

οη6 {ο ἀθοῖάρ.᾽ 

7 τὰ μὲν γάρ, κ. τ. λ.---τῶν δέ] ΒαοἹ 

16 ο οοππθοβίοπ, {πο Βοπίεποθ πᾶν δὲ 

τὸ χρήσιµογ---ἔχουσιν 18 ρατεπ{]ο(σα]. 
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5 / ο/ ” / - 4 4 / / 5 
έχει πέρας, ὥσπερ ὀργανὸν τι" παν δε τὸ χρήσιµον ἐστιν, 

2 ’ .) - 4 

ὦν τὴν ὑπερβολὴν  βλάπτειν ἀναγκαῖον Ἠ µηθὲν ὄφελος 
” - ω. . .] 

εἶναι αὐτών τοῖς ἔχουσιν' τών δὲ περὶ ἠυχὴν ἕκαστον ἄγα- 
-. ι] ’ : ο θων, ὅσῳ περ ἂν ὑπερβαλλη, τοσούτῳ μᾶλλον χρήσιµον 

ω » . λ / 9 / 1 [, 4 ο 9 . 

εἶναι, εἰ δεῖ καὶ τούτοις ἐπιλέγειν μὴ μόνον τὸ καλὸν ἄλλα 
Α ν) - 

καὶ τὸ χρήσιµον. ὅλως τε ὃῆλον ὧς ἀκολουθεῖν φήσομεν 
Ν ’ ια) 5 [ή « / ’ 3 ” 

τὴν διάθεσιν τὴν αρίστην ἑκάστου πραγµατος προς ἄλληλα 
λ 4 ε / ο/ 5/ ὸ ν . 1 4 3 

κατα τήν υπεροχήν», Ίνπερ εἴληφε ιαστασιν ὦν φαμεν αυτας 

ω) ὸ / ’ 
εἶναι ὁιαθέσεις ταύτας. 

ΜΗ 2 κ ος 4 η - 
ωστ είπερ εστιν ᾖ ψυχἠ και της 

Ν α ’ . ε - . 4 - 

κτήσεως καὶ τοῦ σώματος τιμιώτερον καὶ ἁπλώς καὶ ἡμῖν, 
.) ’ Δ ϊ ’ 4 5 ’ ε ’ 5 ’ 

ἀναγκη και την ὀιάθεσιν τὴν ἀριστην εκαστου ἄαναλογον 
’ 4 

τούτων ἔχει ν. ἔτι δὲ τῆς ψυχῆς Ἓνεκεν ταῦτα πέφυκεν 

αἱρετὰ καὶ δεῖ πάντας αἱρεῖσθαι τοὺς εὖ Φρονούντας, ἀλλ᾽ 
9 ο ος 9/ Λ / 

ουκ εκεινων ενεκεν ΤτᾖΏην ψυχήν. 
ή α Ὁ) οι. - 

οτι μεν ουν εκαστῳ της 

«Ἐου υπ] οχίετηαΙ ροοάς Ἠανο α 

Ἠπα]ή ----Ἴ1οβο ν]ο] ἀερεπᾶ οἩἳ {ο 

ηλ]πά.) 
ωσπερ ὄργανόν τι] οὐδὲν ὄργανον 

ἄπειρον Όοππρατε 1. ΥΙΠ. 14, 15. 

πᾶν δὲ τὸ χρήσιµον, ΟΥ πάντα ὄργανα] 

έα] σοοἆ ήπρς πνη]οὮ ατα αβε[α], 8 
Ἱπβίγαππεηζα], ἆτο 5ποἩ {λαῦ 1η 6ΧΟΘΒΒ 

ἴΠεγ πιαςύ αἴθμεν ἆο Ἠατπι, ος ἴπετο 

8η ὃθ πο αἀναπίαρο {γοπη ἴΠεπι ὗο 

]ιεῖν ΡοβΒΘΒΡΟΣΑ.᾽ ἨΝΙο]6Β, Ρ. 14, ποῖθ 

4, ἆγγε]]ς οἩ {5 Ῥάβεασο α5 πιατκῖης 

ἴλο βίοησ ἀΠβαποίοη ἴπαί οχὶβῦ Ῥο- 

Ώνγεεη χρήσιμα απά συμφέροντα. 

χρήσιµον εἶναι] ἀερεπάς οη ἀναγ- 

καῖον. | 

ἐπιλέγειν] ΕΠ. Ἱ. Ἱκ. 6. Ῥ. 1100, 
ο Ἐν 

ὃ ὅλως τε δΏλον] ΄ Απά ρεπετα]]γ 
1 18 οἶεαν (]λαῦ νο αἰα]] αἰ]ουν (]ιαί 

ἴλο ἀϊῄετεποο Ῥείπθει Όννο (μήπσς ἴπ 

Όλεῖν Ἰϊσηεευ Ῥογ[εοῦίοη ν]] ἀερεπά 

οἩη, απά Ῥο ἵπ εχαοῦ Ῥτοροτίίοπ {ο, ἴπε 

ἀπετεποε Ό]λαῦ εχὶείς Ῥεύπεεη {ποδια 

Ίπ θλεῖτ οτάΙπατγ αἰπίο. Το Ιπτετναὶ 
Ῥεύνθεη πο πο βαρετ]αῖνθς ν]] Ὦο 

Όλο Β4ΤΠθ α5 ἐλαῦ Ῥείνεεπ ἴ]με ἴνο 

Ῥοβϊνεβ. Οοπιρβτε Π5 Ἰαησιασο ἵη 

Ειο λείογίο, 1. νὶὶ. 4. Ῥ. 1363, Ὁ. 41, 
καὶ ἐὰν τὸ µέγιστον τοῦ μεγίστου 

ὑπερέχῃ καὶ αὐτὰ αὐτῶν . . . οἷον εἰ ὁ 

μέγιστος ἀνὴρ Ὑγυναικὸς τῆς µεγίστης 

μείζων καὶ ὅλως οἱ ἄνδρες τῶν Ύυναι- 

κὠν µείζους. 

Έτοτη {λ]ς 1 Γο]]ουγα έλα ππεη{α] εχ- 

οεεπος, Ἱνπεη οοπιρατθᾷ γη] Ῥοά1γ 
εχοεΊοπου απά αἲὶ ακίετηα] αάναι- 

ἰμρσθβ, βαοὮ 5 Ὑγεα]ΙΗ, ση] Ῥο ἵπ {πο 

βαΤηΘ τε]αῦίοη οἱ βαρετιοτΙϐγ 6ο Πε, 

ὃ5 πο πηϊπά 16 γη τερατά {ο ἴνθ 
Ῥοάγ απά Ρτορετίγ. ΙΓ νο αἶ]ον ιο 

ηλΙης 8 βαροτίογὐγ, νο πιαβς α]]ου 
ἴπο βαρετ]οτΙϐγ οἳ νΙτύαε αι υνϊβάοτη. 

ἑκάστου τούτων ἀνάλογον ἔχει] Ῥπο]ι 

19 ἴμθ ογάετ. 

9 τῆς ψυχῆς ἕνεκεν] “ΤΠ 18 οπ]γ {ος 

ιο βα]κο οἳ ἴλο πο] (λαέ {1θβο, τὰ ἔξω 

ἀγαθὰ καὶ τὰ σωματικά, ἃο. 

10 ἀρετῆς καὶ φρονήσεως] Τ]θ το- 
βρεοίῖνε εχοε]]εηοῖες οἳ ιο ἦθος απιά 

διάνοια, 'πιοτα] απᾶ Ιπζε]]εοίιιαὶ ν]τίιθ.᾽ 

ἐξωτερικῶν] Ἠετο ενϊάεπ{]γ ἐῖβ νγοτά 
18 οφ ιἡνα]επῖ {ο ιο βππρ]ετ ἔξω, “ οιί- 

υγατά. 

τὴν εὐτυχίαν] Τ1ο9 βἰαΐο οἳ ἴἶιο πια. - 

Ἡῃο 5 η αἱ Ροϊπίς πνε] επἀοντεά, 

εοσο ἄν ο ονώμψ-α Φάνη 3 
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εὐδαιμονίας ἐπιβάλλει τοσοῦτον ὅσον περ ἀρετῆς καὶ φρονή- 
- . 

σεως καὶ τοῦ πράττειν κατὰ ταύτας, ἔστω σὐνωμολογημένον 

ἡμῖν. μάρτυρι τῷ θεῷ χρωµένοις, ὃς εὐδαίμων μέν ἐστι καὶ 
ο ” α ν 

µακάριος, δὲ οὐθὲν δὲ τών ἐξωτερικών ἀγαθών ἀλλὰ δι’ αὑτὸν 
.] ᾿ . ος / Ὡ) Ν ’ .) 4 3 χ . / 

αὐτὸς καὶ τῷ ποιός τις εἶναι την φύσιν" ἐπεὶ καὶ την εὐτυχίαν 
αν [ο - . .] 

τῆς εὐδαιμονίας διὰ ταῦτ᾽ ἀναγκαῖον ἑτέραν εἶναι τών μὲν 

γὰρ ἐκτὸς ἀγαθών τῆς ψυχΏς αἴτιον ταὐτόματον καὶ ἡ τύχη. 
[ή 3 . . » 1 ’ .] 4 ’ 543 8 ια] ’ 

δίκαιος ὃ᾽ οὐδεὶς οὐδὲ σώφρων ἀπὸ τύχης οὐδὲ διὰ τὴν τύχην 
/ . / .. 4 ν η λ - . ων / / 

ἐστίν. ᾿Εχχέμενον 9) ἐστὶ καὶ τών αὐτῶν λόγων δεόµενον 
λ / δα / εκ 2 λ κ... - 

καὶ πὀλιν εὐδαίμονα τὴν αρίστην εἶναι και πρἀττουσαν καλώς. 
. ’ ἃ [ων ’ - ᾽ 3 6 / 

Αδύνατον δὲ καλώς πράττειν τοῖς µη τα καλά πρᾶττουσιν. 
5Ω] Δ 3 ” ΑΜ. 3 ὸ 4 ει / 4 9 - 

οὐθὲν δὲ καλὸν ἔργον οὔτ᾽ ἀνορος οὔτε πόλεως χωρὶς ἀρετῆς 
4 

καὶ φρονήσεως. ἀνδρία δε πόλεως καὶ δικαιοσύνη καὶ φρό- 
4 

νήσις τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν καὶ µορφήν, ὧν μµετασχὼν 
ιό [ο 4 ’ ’ δι 8 ’ 8 

ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων λέγεται ὀίκαιος καὶ φρόνιμος και 

σώφρων. 
’ [ον / ” Ν ν ’ Φ).. ’ 

µιασµένα τῷ λογῳ (οὔτε γαρ µη θιγγανειν αὐτῶν δυνατόν, 
» , ᾽ » ι ερ , σι 

οὖτε παντας τους οἰκείους ἐπεξελθεῖν ἐνδέχεται λόγους" ετέρας 

γάρ ἐστιν ἔργον σχολῆς ταῦτα)" νῦν ὃ᾽ ὑποκείσθω τοσοῦτον. 
.) ’ - ν 

ὅτι βίος µεν ἄριστος, καὶ χωρὶς ἑκάστῳ καὶ κοινῇ ταῖς πόλε- 
. Α -- 

σιν, ὁ µετα ἀρετῆς κεχορηγ/ηµένης ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε µετέ- 
ον αν ή Ἡ ια] ’ .] .) 4 5 

χειν τῶν κατ᾿ αρετήν πράξεων. προς δε τοὺς ἀμφισβη- 

. Δ . - 4 9 .] - ” 

ἀλλα γαρ ταύτα µεν επι τοσοῦτον ἔστω πεφροι- 

Βο Ταγ α5 ουύγγατά αἀναπίαρες ατο οοπ- | βαῦθ απᾶ ]αβδᾶοο απά νηβάοπι αγ, Ιῃ 

οθγπεά. 

τῆς ψυχῆς] ἀερεπάβ οἩ ἐκτός. 
ταὐτόματον καὶ ἡ τύχη] ΤΠ6ΕΥ οοπιθ 

ἴο α Τηαη νηζμοιῦ ΑΠΥ εβοτῦ οἱ Ἠϊ8 

ΟΝΠ, ΒΡΟΠ{ΩΠΘΟΙΒΙΥ απά {γοιη Γοτίαηθ. 

ἀπὸ τύχης] ΄α5 α οἳ μυ οἳ {οτίνηο.) 
διὰ τὴν τύχη», ΄οἩ ἴλε στοιπά οἱ 18 

{οτύαπε.᾽ Τ]ιο {ογπιον εχο]αάθς τύχη αβ 

[πο σ]νίηςσ Ῥοννετ, 619 Ἰαΐζῦετ εχο]αάθβ 

16 48 {πο οοπβαιεηί οἳ Παρρίηςββ. 

ΙΙ ἐχόμενον δέ] ΄ ΟἸοβεῖγ οοππεοίεά 

νηϐἩ 0Ἠ]8, απ τεφιαἱῖησ πο Οοἴπετ αἲ- 

βππεπ{β, 18 {πο βἰαζεππεηί,᾽ ὅο. 
πράττουσαν καλῶς] ἵβ α βἴπηρ]θ απῃ- 

Ῥϊσιθγ. 
12 ἀνδρία, κ.τ.λ.] « Οοιταρθ ἵηπ ἃ 

{]εῖτ {οτοθ απἀ {οΓΠῃ, ἴἩθ ΒΑΠΠΘ 38 1Π 

πο Ἱπάϊν]άπα], πετ, ὮΥ νυἰτίαο οὗ Ἠ1Β 

ρατΏοϊραοη ἵπ ἴλεπι, Ἡθ ἵδ οα]]οά 

1αςέ, νήσο, απά {θπιρεγαῦο.᾽ 
13 τοὺς οἰκείους] “ρτορετ {ο ἴλμο 

βιρ]οοῦ.᾽ 
ἑτέρας σχολῆς] “απ ααίγεοιινταρο, 

ού, Ἠ.: “«εἴπεηπ απάετη Ὑοτίαρ,” 

ίαἩτ: “« ἀϊδοιβεῖοη: Ῥαῦ 16 πιαΥγ Ῥο 

ΒΙΠΙΡΙΥ “Ιείδατο,᾽ 48 Ἰθ 8478 ἄλλων 
καιρῶν. 

ὁ μετὰ ἀρετῆς] Οοπιρατε ΕΙ, Χ. Ιχ. 

Ρ. 1178, Ὦ. 34. 

14 πρὸς δὲ τοὺς ἀμφισβητοῦντας] 

Βρεηρε], Ῥ. 46, 8478, “΄Βο τοᾷθέ Ατὶβ- 
{οῦε]ες βοηδύ πο]... Τ]ο εχρτεββίοι 

Ἁμπαί ἵς 
{πο Ῥε5δ6 

μα 

μι 1 
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Ἠγῃαί 18 

ιο Ῥθβί, 

{ο 1 
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18 αρ- 
Ῥίπθβς ἴμθ 
Β4ΤΠΘ {ΟΥ 

ἴλε ΤΙΞΏ 

απιά {οτ {λε 

βἰαίο 1 

9 

ο» 

ΑΝ 
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” / ᾽ Α ” / / ο! 

τοῦντας, ἐάσαντας ἐπὶ τῆς νῦν μεθόδου, διασκεπτέον ὕστερον, 

εἴ τις τοῖς εἰρημένοις τυγχάνει μὴ πειθόµενος. 
. .) . ’ ᾽ 3 . - ’ 

Π]ότερον δὲ τὴν εὐδαιμονίαν τὴν αὐτὴν εἶναι φατέον 
Ἱποπήι ο - 5 , τ- . υ) Δ 4 Ὅαριὰ Ἱ 

ενος τε εκαστου των ανθρώπων και πόλεως { μη την αυτήν, 

’ .) . - 

λοιπὸν εστιν ειπεῖν. 
ολ { / Ὡ 4 αν 

αν ὁμολογήσειαν είναι την αυτήν. 

λ ῳ . ο) / ω 

φανερὸν δὲ καὶ τοῦτο πάντες γὰρ 
ς λ 2 / Δ 

ὅσοι γαρ ἐν πλούτῳφ το 
- 9 ΜΜ πα, Ὁὶ Λ 1 / ς εδ - 

ζην εὖ τίθενται εφ ενος, οὗτοι καὶ την πόλιν ὅλην, ἐαν ἢ 
ῤ [ή ο ] . ’ ’ 

πλουσία. μακαρίζουσιν’ ὅσοι τε τον τυραννικον βίον μάλιστα 
- Φ η / 1 / ” 8 

τιµῶσιν, οὗτοι καὶ πὀλιν την πλείστων ἄρχουσαν εὐθαιμονε- 
/ ο) 4. - ”/ / λ ιό ὸ ) α ν 2 ὸ / 

στατην αν ειναι φαῖεν' ει τε τις τον ενα οι αρετην αποοε- 

χεται, καὶ πόλιν εὐδαιμονεστέραν φήσει τὴν σπουδαιοτέραν. 
- α Ὁ] .] ’ 

᾽Αλλὰ ταῦτ᾽ ἤδη δύο ἐστὶν α δεῖται σκέψεως, εν µεν πὀ- 
ε , , [ο ὸ . - λ ’ 0 Λ 

τερος αιρετῶτερος βίος, ο οια του συµποΛιτεύυεσσαι και κοι- 

- αἳ [αν Δ . - - 

νωγνεῖν πόλεως Ἰ μᾶλλον ὁ ζενικὸς και τῆς πολιτικῆς κοινω- 
’ α) ’ ελ 4 ’ ’ ’ .] ’ 

νίας ἀπολελυμένος. ἔτι δὲ τίνα πολιτείαν θετέον καὶ ποίαν 
’ ’ "κ 3 ” ” ͵ ε - - 

διάθεσιν πόλεως αριστην, ειτε πασιν ονγτος αιρετου κοινώγειν 

/ νά Δ Δ Δ 4 - δὲ / 

πόλεως εἴτε καὶ τισὶ μεν µή τοῖς ὁε πλείστοις. ἐπεὶ δὲ 

16 ααϊίο εΙπσα]ασ ἴπ Ἠ]8 νγοτ]ς. Άρεῃ- 

σε], ποῦ ἀοαρέίπρ ἴο ρεππϊποπθββ οἳ 
Όλεβο Ἱπτοάποίοτγ οἩαρίετβ, {πΙπ]κβ 

Όλαῦ πο ἀῑπετεπί Ῥαγῦς ατο ῬτοβαΡ]γ 

ποῖ οὗ {μθ βαπηθ ἀαίθ, ϱρ. 47, 48. 

ἐπὶ τῆς νῦν μεθόδου] ΄ἴπ οι ρτεβεηῦ 
ἴτεαίίβο.᾽ 

11. τ τι 1 ἀμβοι]έ οετίαϊη]γ ἴο 5εθ 
Ἠουγ 6Ἴιθβε Όννο Πταί βεοΙοΏΒ αΓθ 6ο Ῥο 
ἀἰδάπσια]θηεά τοπ {ο ]αδῦ ολαρίετ. 

1 α ἀϊδάποβοη 18 ἆταννη 16 παιδί ο 
ἵη 018, παῦ ἵη ΟΗ. ΤΠ. Το Ἠας ῬθεἨ 

ἀἰτοοάτς αἰθεπδίοη τηδίη]γ {ο νΙιτίαε, 

αηά Ία8 ἀθοϊάθά ἐιαῦ ἵπ 11ο Ππάϊνιάπα] 
απᾶ Όλο βαἰαῦο 16 16 απα]οσοιβ. ἜἨετε, 
οἩη {πο οἴπεν Ἠαπᾶ, Ἡθ τηοτθ εβρθοῖα]]γ 
ἀπνε]β οη Ἠαρρίπθββ, νγΏΙοἩ, ὮΥ ρεπετα] 

οοπβοη{, Ἡε β478, 15 ο]εατ]γ ἴ]ο ΒαΠηθ 
Γοτ Ῥοία; οἱ Πεν ππαΥ Ῥο {ἐπεαῖεᾷ 

ΒΙΠΙΡΙΥ 8 αη ἹπίγοάποίοτΥ τόβατηό, 

2 τὸν ἕνα ἀποδέχεται] ΄αἱ]οννβ ια 
Ππαϊν]άπα] {ο Ῥο ἨαβΡΥ, οἩ ιο ρτοαπά 

οἱ 18 Ῥεῖηρ νΙτίποιβ.᾽ 

3 ὁ ξενικός, κ.τ. λ.] ΄Τπε Ἡ[ε οἱ απ 

α1ϊθη απά οἱ οπθ ν/πο βἴαπάβ α]οοί ἔγοτα 
11 Ἰπίθγίετεπος ἵη ἴμο Ρο δ]οα] 4580- 
οἰαίΙοη,᾽ ξένοι καὶ παρεπίδηµοι ἐπὶ τῆς 

γῆς, Με. χὶ. 13. 

εἴτε πᾶσυω, κ.τ.λ.] ἵπ εἴίπετ βρ- 
Ῥοβίοη, Ῥο 16 {παί {οτ αἲ οαπα]]γ ἵο 

18 ἀεβίταβ]ε, ος, (οισ] Γοτ 8οΤης Ῥαϊ- 
ὕου]αχ ϱ93868 ποῦ, τοῦ {ο ο τηᾶ- 

1οτΙζγ.᾽ 
4 τοῦτο] πηὶσ]Ώί Ὦο ἔακεη α5 οηιιἶνα- 

Ἰεηῦ {ο τὸ τοῖς πλείστοις αἱρετόν, Ὀτέ 15 

βθοπ18 Ῥθύθοτ {ο ἐα]κο 16 48 «ἐ]ί βθοοπᾶ 

ᾳπθβίίοη,᾽ νίπ.: π]αὲ οοπβἑαβοη 18 

{ο ο {οτπιεάξ Τ]9 βίτεβι ἵπ {πε βθη- 
ἴεποῬ 168 ΟΠ πολιτικῆ.. 'Ῥαέ βἴπορ 

ὑῇ6 βεοοπᾶ «απθβΏοη 18 ἴμο Ῥτορεγ 

οῬ]θοῦ οἳ ροΗ{σα] τεβεχίοη απᾶ Ῥο]Π{1- 
σα] βοϊεπος, απά 16 18 ἐπί5 ρομδῖσα] ἵπ- 

απἰτγ (ταύτην τὴν σκέψω) ἴλιαί 1 Ἰανο 
ΠΟΥΥ ΟΊοβ6Π, 1ο Πτα 15 βαροτβιοιβ,᾽ 
ο. ἜΤηϊ8 1 Ῥε][ενο {ο Ῥε ἴμο τεπάετ- 
ἵπρ οἳ ιο Ῥαββαρε, απ γού 16 ἶ5 αιζθ 
έαο ὑλαῦ Απγβζοί]ε αἴ οπος 69068 οἩἨ {ο 
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19 Ἱαρ- 
Ῥίποββ {19 
Βα4ΠΏΘ {0Υ 

λ , οι λ / Αν Α .” Όμοια 
τήν σκέψιιν, εκεινο κεν παρεργον αν ει πουτο ὸ εργον τής απ {οτ ιο 

αἰαΐε ἓ 

μὴ -- δι / Ν ’  Φ Φ Δ 5” . 9 

τῆς πολιτικῆς ὁιανοίας και θεωρίας τούυτ εστιν ἔργον, αλλ 
Ν Νο ’ - Ν ’ - 

οὐ τὸ περὶ ἕκαστον αἱρετόν, ἡμεῖς δὲ ταύτην προηρήµεθα νῦν 

’ ’ ς . Ὁὶ 9 - ωὶ ο 

μεθόδου ταύτης. ὅτι μὲν οὖν ἀναγκαῖον εἶναι πολιτείαν 
’  « / ο . ”/ ’ 

ἀρίστην ταύτην καθ ἣν τάξιν κἂν ὁστισοῦν ἄριστα πράττοι 6 
.] ’ ’ ιά ᾿ Σ ο) - δὲ . 

καὶ (ῴη µακαρίως, φανερόν ἐστιν' ἀμφισβητεῖται δὲ παρ 
: - - ’ λ 5 - ο 

αὐτῶν τῶν ὁμολογούντων τὸν μετ ἀρετῆς εἶναι βίον αἱρε- 
/ . . Δ .] .τώτατον, πότερον ὁ πολιτικος καὶ πρακτικὸς βίος αἱρετὸς 

ε] - ε , -. 3ὁ 4 8 / 4 / 
ἤ μᾶλλον ὁ πάντων τῶν έκτος ἀπολελυμένος, οἷον θεωρητικός 

Δ ] 

σχεδὸν γὰρς 
[ή ϊ ή / Αα . ’ ε / ΔΝ 

τούτους τοὺς δύο βίους τῶν ἀνθρώπων οἱ φιλοτιμότατοι προς 

εἳ / / ω) / 

τις, ὃν µόνον τινες φασιν εἶναι φιλόσοφον. 

ἀρετῆν φαίνονται προαιρούµενοι, καὶ τῶν προτέρων καὶ τών 
- 4 Ν . 

νῦν’ λέγω δὲ δύο τὀν τε πολιτικὀὸν καὶ τὸν φιλόσοφον. δια- 
/ 4 9 Δ ’ .. αν / προ, λ , 

φέρει δὲ οὐ µικρον ποτέρως ἔχει το αληθές ἀνάγκη γαρ τον 
ϐ 34 ο) λ λ / Δ ’ 

[τε | εὖ φρονοῦντα προς τὸν βελτίω σκοπον συντάττεσθαι 

καὶ τών ἀνθρώπων ἕκαστον καὶ κοινῇ τὴν πολιτείαν. νοµί- 
4 Δ ” ” υν 

ζουσι ὃ) οἱ μὲν τὸ τών πέλας ἄρχειν δεσποτικώς μὲν γιγνό- 
4 Α 2: Γοὴ 4 .] 

µενον μετ ἀδικίας τινὸς εἶναι τῆς µεγίστης, πολιτικώς δὲ τὸ 
ο] ἂὸ . ” ) .ὸ δὲ ” ” 9. . ᾽ 

µεν ἄθικον οὐκ ἔχειν, ἐμπὀθιον ὁε ἔχειν τῇ περὶ αὖτον 

εὖημερίᾳ. 
/ ε , ν . ν ν λ 4 , Α 

δοξάζοντες µόνον γαρ ἀνδρὸς τον πρακτικὸον εἶναι βιον καὶ 
ἤ [ μ.ο. οδο λ 9 - ᾽ 4. , - 

πολιτικὀν' εφ εκαστης γαρ ἀρετῆς οὐκ εἶναι πράξεις μαλ- 

/ ο. 9/ : » / 9 ρο, 
τουτων ωσπερ ἐξ εναντιας ετεροι τυγχανουσι 

1324 Β 

3 Ῥον]]κεγ ἆοαεςρ πού Ῥτασ]εῦ 0118. 

οοηβ]ἆετ ιο απεβοη οἱ 1ο τε]αῖνο 

να]αθ, Ῥοῦμ {ος {μεθ βἰαίο απά {οτ ἴπε 

τόν τε] Τ]]8 τε 86ΕΠΙΒ πιθαηΙηρ]θβς, 
Ρία]χ Ἱκεερς 16, Ῥαῦ ἆοερ ποῦ ἐταηβ]αίθ 

Ἱπάϊν]ιάαα], οἳ ο ἴπνο Ἰῑπάςβ οἳ Ηΐο, 

Όλο Ῥ]μ]οβορ]]ο οἳ οοηθεπηρ]αθίνε, απά 
ἴπο Ῥρο] σα] οἱ Ῥτασῦϊσα], α 9 θβΙΟἨΠ 
{αγ ἀϊβοιβθοά απά βείθ]εά Ὦγ Ἠΐτη, 
Εν. Χ. νΏ. δ. ϱΡρ. 1177, 8. 

5 τῶν ὁμολογούντω», κ. τ. λ.]--τῶν 

τὸν ἕνα δι ἀρετὴν ἀποδεχομένων {τοι 

ξ7. 

οἷον θεωρητικός] “1 ππεαπ, α. Η{ο οἱ 

οοπ{επηρ]α{ΦΙοἨ,᾽ 1. ΥΠ. 6, οἷον ἡ δικαία. 

6 οἱ Φιλοτιμότατοι πρὸς ἀρετήν] 

ἔεάῑε ατα πηεϊβίεη παος Τασοπά βίτο- 

Ῥεπάφη,” ΒίαἩἈτ. «Τημοβθο ὙψἩο ατθ 

πιοβύ Κθοη ἴπ {πο ρατβδυῖό οἱ ν]τίιις.᾽ 

15, 

συντάττεσθαι] ΄ατταησο Ἠήτηβε]/{ {ος, 
ἀἱβοῖρ]ῆπο Ἠϊτηβε]! {ο5.᾽ 

7. δεσποτικῶς γιγνόμενον] “Τ Ἡ 

γ/θαχ {πο οΠατασίετ οἳ α ἀεβροίΐδτα οἳ 

(γταπηγ.) 

ἐμπόδιον δὲ ἔχειν] Οοπαιρατο ΤΙ. νι. 

32, ἔχει ἐπικίνδυνον, απᾶ ποῖθ. Ἠετθ 

ἐμπόδιον εἶναι νγοι]ά Ὦε τηοτθ παίατα]. 

αὐτόν] βε ἵρδιπη, Ὑείέ. Ἐν, Ἀενετα] 
εζ1ζοτβ «ἨΏαηρο 1ο αὐτόν, ἴ]οαρ] ἆἱβ- 

αρτγεεῖπσ 5 {ο 1599 παρα αίθ. Τ]ετο 
16 Ίο ηοςθβΒΙ{ΏΥ Γοτ {ο ομαηρς, Ἰοο]κίης 
αἲ {πο ροπετα] πο οἳ {πο γγοτς, 



15 Ἱαρ- 
Ῥίποβς ἴμο 
ΒΑΊΠΘ {ου μόνοις. 
{6 τηαΤΙ 

απᾶ {ου ἴ]ιο τικὸν καὶ τυραννικὸν κ τῆς πολιτείας εἶναι μόνον 

βίαΐο ᾖ 

1Ο 

11 

12 
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” ει) ’ 9 . Δ 8 / . 

λον τοῖς ἰδιώταις Ἰ τοῖς τα κοινα πραττουσι και πολιτευο- 
ε Δ Ὡ σα « / . ᾽ . 

Οἱ µεν οὖν οὕτως λα σῦν οἱ δὲ τὸν δεσπο- 

εὐδαίμονά φασιν. παρ᾽ ἐνίοις δὲ καὶ τῆς πολιτείας οὗτος 

ας νὰ . / 4 ὸ / - / 

ορος και των νοκῶων. οπως εσπόζωσι των πέλας. 

ω) / / ’ ϱ .) - ’ . - 

των πλειστων γοκιρων χύδην ως ειπειν κειμενων παρα τοις 

/ οέ ” ’ 4 Ὁ ε / / -. 

πλείστοις, ὅμως εἴ που τι πρὀς ἓν οἱ .-- Βλέπουσι, τοῦ 

κρατεῖν ναι  ρώ πάντες. κά. ἐν Λακεδαίμονι καὶ 

διὸ καὶ 

Κρήτη πρὸς τοὺς πολέμους συντέτακται σχεδὸν ἤ ἤ τε παιδεία 

καὶ τὸ τῶν νόμων πλῆθος. ᾖἔτι ὃ) ἐν τοῖς ἔθνεσι πᾶσι τοῖς 

δυναµένοις πλεονεκτεῖν ἡ τοιαύτη τετίµηται δύναμις. οἷον ἐν 
3 ᾽ - 

Ἀχκύθαις καὶ Ἱ]έρσαις καὶ Οραξὶ καὶ Ἐελτοῖς. ἐν ἐνίοις γὰρ 

καὶ νόμοι τινές εἰσι παροξύνοντες πρὸς τὴν ἀρετὴν ταύτην. 
’ 9 ὸ ’ 4 .] ι) - ’ ’ 

καθάπερ ἐν ζΚαρχη όνι φασι τὸν ἐκ τῶν κρίκων κὀσμον 

λαμβαάνειν ὅσας ἂν στρατεύσωνται στρατείας. ἦν δὲ ποτε 
μα] 3 ’ / 3 ’ .) ’ ’ 

καὶ περι Μακεδονίαν νόμος τὸν µήθένα απεκταγκότα πολέ- 

μιον ἄνδρα περιεζῶσθαι τὴν φορβειάν. ἐν δὲ Σκύθαις οὐκ 
ν) - ’ ν] 9 ω) .ἳ ’ / ζω) ’ 

ἐξην πίνειν ἐν ἑορτῇ τινι σκύφον περιφερόμενον τῷ µηθενα 
. ’ ’ . ᾽ - 5” ” ο. 

απεκταγκὀτι πολέμιον. ἐν δὲ τοῖς 1βηρσιν, ἔθνει πολεμικῷ. 

γοσούτους τὸν ἀριθμὸν. ὀβελίσκους καταπηγνύουσι περὶ τὸν 
’ - . {Φ ὸ / ω) ’ Λ ασ .) 

ταφον ὅσους ἂν ιαφθείρη τῶν πολεμίων. καὶ ἕτερα δή 
. ο ’ .] α] ο) ’ Ν ς ’ 

παρ ἑτέροις ἐστι τοιαῦτα πολλά. τα µεν νόµοις κατειλημ- Ἰμ 
9 1 Ἠανο Ιηβοτίεά καί. 

ραταίο Ἰαπνβα. Ι Ἠανε {λετείοτε Ἱῃ- 
βοτύεά καί. 

ϱ χύδην] ὁρτοπιβοιοιβ]γ΄ «νιοῦ 
οτάετ,᾽ ἴἶιο Τοπ “ἴθπιςγο.᾽ 

10Ο ἐν τοῖς ἔθνεσι] α9 ἀϊκαποί ἔτοπα 

Όλο πόλει. ἜΤπεγ Ἰαά πο πολιτεία. 

οὐκ εἶναι πράξεις, κ.τ. λ.] “"πετηαῃ 
ν/πο Ίκθερα αἱοοί {τοπ Ῥομδ]οα] 9 Ίιαβ 

πού 5ο πητιο]ι Βοορε {ου Ῥγασίρῖης ἔλεπα 

88 {1θΥγ πανθ Ὕν]ο παῖχ ἵη 15.) 

8 οἱ μὲν οὖν οὕτως] Τηοε ππεαπίης 

τωιθύ Ῥθ οαιτιθἆὰ Ῥασῖς ραδὺ ἴμο ]αδύ 

βοπίθποθ, απά {ο οὕτως πωπβύ ο ἴμο 

νίθυγ {ακετ Ίηπ 5 7, ἴ]ιο νίεν; αἆγοτβο {ο 

ἴλο Ῥροµ σα] 6, 

οὗτος ὅρος τῶν νόμων] Νε. Τν. 
τοµάβ καὶ Ὀθίοτο νόμων. 9ύαἩχ ρ- 

Ῥτογθς οἱ ἴλμῖβ σΏαησς, απά ένο οοπῦοχύ 

τεφιΊτθρ 6. «Της ἵς πο βοἱοθ επά 
Ῥοῦι οἱ ἴλπο οοπβὐαίοη απὰ {ιθ βθ- 

Σκύθαις, κ.τ.λ.] Τμε στοαῦ ἁῑν]- 
βἴοης οἳ ἴαο πση-Ηε]]επῖο υνοτ]ἀ {ο 

Ατβζοϊ]ο. 

ΙΙ περὶ Μακεδονίαν] Όοπαιρατε ατοῖθ, 

τν. 11; ΧΙ. 307. 
τὴν Φφορβειάν] α 

Ἰεαί]οτ, Τ,. απᾶ Β. 

ἐν Ὑκύθαις] Ἠετοά. 1ν. 66. 
12 κατειλημμµένα] ΄ εκιαδ]ρίιες.᾽ 

έπποαλραπά οἳ 

- β 

ων 

ὉὑμὉµὉ“ὩὭἑπ«Ἕ«'Ὅ- 

Ἁριο...πκωκωκθημζόος δι λάς.. οκ... 

ον -- 

ας ώμο, 
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Δ ) ” ’ ’ ὃ] εά 3 ”/ 

μένα τὰ δὲ ἔθεσιν. καίτοι δθόξειεν ἄν ἄγαν ἄτοπον (σως 
) Ὁ] - ’ . ο .) αν ο 8 νά 

εἶναι τοῖς βουλομένοις ἐπισκοπεῖν. εἰ τοῦτ' ἐστιν ἔργον τοῦ 
ων Δ ’ - ό ” Δ ὸ α - 

πολιτικοῦ, τὸ δύνασθαι θεωρεῖν ὅπως ἄρχη και εσπόζη τῶν 
/ λ / ν λ ῃ ο λ κ] 

πλησίον καὶ βουλομένων καὶ µῆ βουλομένων. πώς γαρ ἂν 
- Ν Ὁ] ς Δ / / . ὁ 

εἴη τοῦτο πολιτικὸν ἡ νοµοθετικόν, ὅ γε μηδὲ νόμιμόν ἐστιν; 
5 / Δ λ 4 / ὸ ’ 9 Ν . 1δι / 

οὐ νόμιµον δὲ τὸ μὴ µόνον δικαίως ἀλλὰ καὶ ἀδίκως ἄρχειν, 
ο ν] ει 8 .] ὸ ’ 3 Ν 4 Ἴδ᾽ 5 ” 

κρατεῖν ὁ) ἔστι καὶ μὴ δικαίως ἀλλὰ μὴν οὐδ ἐν ταῖς 
- - 8 ο] ο) 

ἄλλαις ἐπιστήμαις τοῦτο ὁρῶμεν' οὔτε γὰρ τοῦ ἰατροῦ οὔτε 
2 / ” » ς Ν΄. 4 - .ἳ / ων η 

τού κυβερνήτου έργον ἐστὶ το Ἰ πεῖσαι ἢ βιάσασθαι τοῦ µεν 
. ’ - 4 ια) - .. κ κ. 

τους θεραπευοµένους τοῦ δὲ τοὺς πλωτῆρας. ἀλλ ἐοίκασιν 
ε . 4 ἃ Δ ./ ω) αν ο 

οἱ πολλοὶ τὴν δεσποτικὴν πολιτικήν οἴεσθαι εἶναι. καὶ ὅπερ 
- ωὶ ΣΑΝ , ” 

αὑτοῖς ἕκαστοι οὔ φασιν εἶναι δίκαιον οὐδὲ συμφέρον, τοῦτ' 
. ” 3 . . ν 4 Ν 

οὐκ αἰσχύνονται προς τοὺς ἄλλους ἀσκοῦντες' αὐτοὶ μὲν γαρ 
.) ε - Ν ὸ ’ 5” Α Δ δὲ ] ἄλλ 

παρ αυτοῖς τὸ ὀικαίως ἄρχειν ζητοῦσι, προς ὁε τους ἄλλους 
ΛΑ) / - / ” δὲ . ἃ ’ Ν 4 

οὖδεν µέλει τῶν δικαίων. ἄτοπον δὲ εἰ μὴ φύσει τὸ µεν 
/ 5 λ Δ 8 . / ο 9/ 3 Δ / 

δεσπόζον ἐστὶ τὸ δὲ οὐ δεσπόζον, ὡστε εἴπερ ἔχει τον τρὀ- 
ο) 9 η ’ [ο] / .) Δ Α 

πον τοῦτον, οὐ δεῖ πάντων πειράσθαι δεσπόζειν, ἀλλα τῶν 
- ς/ 594 ’ νι / 9} [ 2 ’ 

δεσποστῶν, ὥσπερ οὐδὲ θηρεύειν ἐπὶ θοίνην Ἡ θυσίαν ἀνθρώ- 
3 3 . Δ - ’ ” δὲ Δ Π] 

που, ἀλλα το προς τοῦτο θηρευτόν' ἐστι ὃε θήρευτον ὃ 
ν Α Ν η) 5/ 9 

ἂν ἄγριον ῇ ἐδεστὸν ζφον. ἀλλὰ μὴν εἴη Υ) ἂν καὶ καθ᾽ 

ἑαυτὴν µία πόλις εὐδαίμων, Ἡ πολιτεύεται δηλονότι καλῶς, 

13 πολιτικὸν ἢ νομοθετικόν] «ντ 

Όλε βοορο οἱ ἴ]ιθ βΦ0ΘΡΙΙΦΗ ΟΥ ια 1 γη - 
β1νευ,᾽ 

κρατεῖν] ΄Τ]ιε τηθτε αββεγί]οη οἱ βτ- 
Ῥετίου αἰτεπσίῃ ΙΠπγο]νεΒ πο οοηβἰάετα- 
Ώϊοη οἱ ]αβῦ]ορ.᾽ 

οὔτε γάρ, κ.τ.λ.] Το ραεπί εαῇ- 

ΠΩΙ{8 {ο {πο Ῥ]γεϊοίαη, ιο ογθΥγ {ο ἴμθ 

Ρ]]οῦ, ιο οἴάπεη πηβύ ααὈτηϊό {ο ιο 
Ἰανγρίνετ. Τη] πηιβύ Ῥε {ακεη {ου 
ρταη{θἆ. 

14 ἀλλ ἐοίκασιω] “ΒΜΠ, βααηπσθ 
ὑποιρῃ 16 Ῥε, 6 νγου]ά β6οπι ἴλμαί {ιο 

ΤΗΔΏΥ.᾽ 

ὅπερ αὑτοῖς, κ. τ.λ.] ΕΠ. ν. Π. 15, 

Ῥ. 1129, Ῥ. 31; 6ΟΠΙΡΔΤΘ αἶβο Τ]πο,. 

ν. 106, Λακεδαιμόνιοι γὰρ πρὸς σφᾶς 

μὲν αὐτούς, κ. τ. λ. 

16 ἄτοπον δέ] Βο. τὸ δεσποτικῶς 

ἄρχειν. 

τὸ μὲν δέσποζον---τὸ δὲ οὐ δέσποζον] 

ΒίαἨχ τοενζβ δεσποστόν ἵη Ῥοΐίλ Ῥ]αοςς, 

απά τοίοτΒ {ο ΤΠΙ. ΧνΠ. 1. ἘῬπί {ποτο 
ἆοθβ πού β66ΠΙ ΑΠΥ ηθοθββΙῦγ {ου {ο 

«παπρε, ἴμο τοφαϊτοά ἀἰβποίίοη πΙΝΥ 
Ὦο εἰοῖθεά ἔγοτα ο ρτοβεπύ τοβάίπα, 
Ώιοαρ] 16 οεγίαϊη]γ νγοι]ἀ Ὃο αἴπωρ]εν 

ἴμο οἴμετ νγαγ. 

τούτον] ΄α8 {πο πια]ονῖῦγ ἐήη]ς, ̓  
16 Αραΐη ἴπετο τηὶρ]έ Ὦθ πο ΟΡΡΟΓ- 

ἑαπ]ϐγ ΓοΥ α βἴαΐθ {ο οχογοῖβο ἐ]]ᾳ ρονγος 

οἳ οοπαποετῖπς απ τα]]ηρ ουετ οἴ]μοιν 

35 α ἀθβροῦ βίαΐθ, {ον 16 παῖσλέ βίαπά 

8ἱοΠθ8. αοἩ α αὐαΐθ γγοι]ά Ὦο αἰ]ονγοά 
{ο Ῥο ἨαρΡργ. 

ἢ πολιτεύεται] “σταηθῖησ οἩ ο0ΙΥΒ9 
ύλαῦ 16 Ὦε υνε]] σονεγηες. 

15 Ίαρ- 
ΡΙΠΘΒ ἴιθ 
βαΙΠΘ {ΟΥ 

{ο Τη 

απά {ου 6 

βίαΐο 

12 

4 

16 1325 
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: 2/ » 9 / ο να / ον, ὲ « , 
19 Ώαρ εἴπερ ἐνδέχεται πόλιν οἰκεῖσθαί που καθ ἑαυτὴν νόµοις 

Ῥϊπεβε {ιο 
ρναεν {ου χρωµένην σπουδαίοις, ἧς τῆς πολιτείας ᾖ σύνταξις οὐ πρὸς 
{Ώθ Της ν. τν 

απιά {ωχ ιο πόλεμον οὐδὲ πρὸς τὸ κρατειν ἔσται τῶν πολεμίων" μηθεν 
βιαίο ᾖ Δ Γ , - ἄς 2/ 4 / λ 

γὰρ ὑπαρχέτω τοιοῦτον. Ίλον ἄρα ὅτι πάσας τᾶς πρὸς 
.] ’ . ’ λ .] ’ ε] ϱ / 4 

17 τὸν πὀλεµμον ἐπιμελείας καλας μεν θετέον. οὐχ ὧς τέλος δὲ 
’ 9 ’ 9 .] ια] ’ ΄ ’ ” . 

πάντων ἀκρότατον, ἀλλ εκείνου χάριν ταύτας. τοῦ δὲ 
’ . ’ .] Λ . ’ ’ . 

νοµοθέτου τοῦ σπουδαίου ἐστὶ τὸ θεάσασθαι πόλιν καὶ 
’ 3 νά Λ [ων 3 / - 3 -- 

γένος ἀνθρώπων καὶ πᾶσαν ἄλλην κοινωνίαν, ζωῆς ἀγαθῆς 
Α ’ 4 - 9 ὸ ΄ ΄ - 19 ’ ὸ ή 

18 πῶς µεθέξουσι καὶ τῆς ἐνδεχομένης αὐτοῖς εὐθαιμονίας. 9ιοίσει 
’ - / ” / 8 ” Α | 

μέντοι τῶν ταττοµένων ἔνια νοµίµων' καὶ τοῦτο τῆς νοµο- ] 
Α ν] . - ./ « ’ α- - "| 

θετικῆς ἐστὶν ἰδεῖν. ἐάν τινες ὑπαρχωσι γειτνιῶντες, ποῖα 
ο 

’ 3 ’ Ὁ “ν - ’ . ’ ν 

πρὸς ποίους ἀσκητέον Ἡ πώς τοῖς καθήκουσι πρὸς ἑκάστους 
/ 3 λ - λ Ἀ ο , - 4 

χρηστέον. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν κἂν ὕστερον τύχοι τῆς προσ- 
’ / λ / / ὃ 5 κ ο / - 

Ἰκούσης σκέψεως, πρὸς τί τέλος δεῖ τὴν ἀρίστην πολιτείαν 
/ Δ 4 4 ε .. ν ᾽ α ὡὁ Α. 

8 συντείνειν' πρὸς δὲ τοὺς ὁμολογοῦντας μὲν τὸν µετ αρετῆς 

εἶναι βίον αἱρετώτατον, διαφεροµένους δὲ περὶ τῆς χρήσεως ἰ 
3 ζω) ’ ε - 4 3 ’ . ’ ε 4 . ν1 

αὐτοῦ, λεκτέον ἡμῖν πρὸς ἀμφοτέρους αὐτούς (οἱ µεν γαρ 
| ) λ λ , , 

ἀποδοκιμάζουσι τὰς πολιτικὰς ἀρχας, νοµίζοντες τὀν τε 
.”-. 3 ) / 4 / ων Φφ . Δ αἱ 

τοῦ ἐλευθέρου βίον ἕτερόν τινα εἶναι τοῦ πολιτικοῦ καὶ 1 
’ 4 - ” . 9 Μ] 

πάντων αἱρετώτατον, οἱ δὲ τοῦτον ἄριστον' ἀδύνατον γὰρ ή 
Δ 3 ’ ’ Ὁ λ ὃν 9 ; 4 λ 

τὸν µηθεν πράττοντα πραττειν εὖ, την ὁ εὐπραγίαν καὶ τὴν 
9 / Ὡ) 9 / οό Δ 4 3 ’ / 

εὐδαιμονίαν εἶναι ταὐτόν) ὅτι τὰ μὲν ἀμφότεροι λέγουσιν 
9 α Δ 9 .) 9 - ε λ 9 ς ο) / / - 

ὀρθῶς τα ὃ᾽ οὐκ ὀρθῶς, οἱ µεν ὅτι ὁ τοῦ ἐλευθέρου βίος τοῦ 
- 3 ’ - λ 5 ῃ  Ωωλ Δ ’ 

ο δεσποτικοῦ ἀμείνων. τοῦτο γὰρ ἀληθέςᾳ οὐθὲν γὰρ τό γε 
.. μν Ν - 

δούλῳ, ᾗ δούλος, χρῆσθαι σεµνόν' ἡ γαρ ἐπίταξις ἡ περὶ τῶν 

αν 
ἁ 

αλθκ ο ιν: 

ο ο ο ο. 
17 γένος ἀνθρώπων] 866Π1Β αη θα πῖ- | καὶ τῆς πολιτικῆς κοφωνίας ἀπολελυμέ- 

γα]εηί ΕΧΡΤΘΒΒΙΟἨ {0 ἔθνος. νος οἳ 2, 2. Τ]1ο ποτά ἀπράγμων, 

ἐνδεχομένης αὐτοῖς] «ορθπ {ο ἴλαπι. | ἰδιώτης νγοα]ά 4ἶδο εχρτεββ {11ο βαπιθ : 

18 τοῖς καθήκουσι] Β. Ἠ]Ι. απᾶἆ | ποῦῖοη. ᾿ 

Βίαμχ αρτος 1η ἰταηβ]αίηο μα “« ἆπ- ἀδύνατον γάρ] ΄Έοτ ἴΠεγ πτσο {]λαῦ ε 

68, Ὑἱοῦ. «έᾳατθ αἆ οβιοῖα Ῥοτίῖ- | ἵὃ 15 Ιπηροββίρ]θ.) ς 
ποθη{.”. Τταίμον {αϊκο 16 Ίπ ἐῃο 6β6Ώβθ δεσποτικοῦ] Τη1β ποτά 18 επιρλα[ῖο, ἔ 

οἳ λα 15 «βΜ1πς, “αρρτορείαίθ, | Ἡ έε γε ους εἶαυεν 1 αἲὶ ἐῑναί ἶ8 
απά ποῦ 1η α ὑθομηῖ]οα] 8εΏςθ, ορεΏ ο α ΤΙΔΗ, Το χεερ οἶθαγ οἳ αἲὶ 

συντείνειν] ΄ἀῑτεοί α1ἱ 109 οβοτίς.᾽ Ρον/ετ 18 {πο πνῖβεγ οοιγβθ. ς 

2 οὐθὲν γάρ] Οοπιρατο Τ. ΥΠ. 4, ἃ8 η 
1Η. α οἱ μὲν γάρ] «1 8αγ ῬοῦἩ, [ος ; αἶκο {ο νγ]ιαί {ο]]ουν ἔἶο οατ]]ο ρωύ ᾗἩἃ 

Ἡθ οης,᾽ ὅο, οἱ {ο 684 οἹαρίος, 3 
ἐλευθέρου] ϱᾳιἱνα]εηῖ {ο {]ιθ ξενικὸς 
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15 Παρρί- 

-- ο απ ία. , να ρο η. . ά κ ηΘ88 {1θ 
πασαν ἀρχην εἶναι δεσποτείαν οὐκ ὀρθόν' οὐ γαρ έλαττον Α.πηθ {ος 

, ο ) νὰ . ο ιό 4 δν νι Ἠθ πδη 
διέστηκεν ἡ τῶν ἐλευθέρων ἄρχη τῆς τῶν ὀούλων Ἠ αὐτο ΤΟ αμ {ος {ιο 

φύσει ἐλεύθερον τοῦ φύσει δούλου. 

. . ’ - ο 8 ’ / 

ἀναγκαίων οὐδενὸς κετέεχει των καλῶγ. το µεγτοι νοµί(ειν 

η 
διώρισται δὲ περὶ δίαΐο 

9 « - 9 - ι, / λ δὲ αλλ 
αὐτῶν ἱκανῶς εν τοῖς πρώτοις λόγοι. το 986 μᾶλλον 8 

- - - ’ . 

ἐπαινεῖν τὸ ἀπρακτεῖν τοῦ πράττειν οὐκ ἀληθές» ἡ γὰρ 
εὐδαιμονία πρᾶξίς ἐστιν. ἔτι δὲ πολλῶν καὶ καλῶν τέλος 
”/ ε - ὸ [ή .] α-κβ. / Ίς / 
ἔχουσιν αἱ τῶν ὀικαίων καὶ σωφρόνων πράξεις. αἴτοι 

δν Φα ολ « / / ο ὸ / ς/ 3 
ταχ᾽ ἂν ὑπολαβοι τις τούτων οὕτω Οιωρισµένων ὅτι τὸ 

λ ο 

κύριον εἶναι πάντων ἄριστον" οὕτω γαρ ἂν πλείστων καὶ 
/ ή / / ο . - ' / 

καλλίστων κύριος εἴη πράξεων. ὥστε οὐ δεῖ τὸν δυνάµενον α 

ἄρχειν παριέναι τῷ πλησίον, ἀλλὰ μᾶλλον ἀφαιρεῖσθαι, καὶ 
/ / ὸ / [ὸ 4 ΄Ω) ϱ / 

µήτε πατέρα παίδων µήτε παῖδας πατρὸς μήθ ὅλως φίλον 
/ , ε Ἀ λ λ -- ῃ . Δ 

φίλου µηθένα ὑπολογεῖν μηδὲ προς τοῦτο φροντίζειν το 
. [ον 

γὰρ ἄριστον αἱρετώτατον, τὸ ὃ) εὖ πράττειν ἄριστον. 
ῳ) Δ Ὁ) ες) . »” / 2/ ε / - 

τοῦτο µεν οὖν ἀληθῶς ἴσως λέγουσιν, εἴπερ ὑπάρξει τοῖς 

1325 Ἡ 

ἀλλ᾽ ἴσως οὐχ οἷόν τε ὑπάρχειν, ἀλλ᾽ ὑποτίθενται τοῦτο 5 
- 9 λ ελ 4 4 ’ 2 / 4. ον 

Μψεῦδος" οὐ γαρ ἔτι καλὰς τὰς πράξεις ἐνδέχεται εἶναι τῷ 

μὴ διαφέροντι τοσοῦτον ὅσον ἀνἡρ γυναικὸς ἢ πατὴρ τέκνων 
ολ / / ο! ε [ 5 ε - 
ἢ δεσπότης δούλων. ὥστε ὁ παραβαίνων οὖθεν ἂν τηλικοῦτον 

’ ή ο ” / - 3 - » 

κατορθώσειεν ὕστερον ὅσον ἤδη παρεκβέβηκε τῆς ἀρετῆς. τοῖς 
Δ .] [ο] [ο 

γὰρ ὁμοίοις τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον ἐν τῷ μέρει" τοῦτο γὰρ 

3 ω η / Δ - ” ε ’ 

αποστερουσι και βιαζομένοις το των οντων αιρετωτατογ. 

” ο, . . δὲ . / ο κ. ἁ . 9 
ἴσον και ὁμοιον. το ὁε µη ίσον τοῖς ἴσοις και τὸ µη ὀμοιονς 

-- ε / 4 ’ δὲ δὲ . Δ ’ 

τοις ὁµοίοις παρα φύσιν’ ου9εν ὁε των παρα φύσιν καλον. 
ὸ 4 Ὁ ” - ’ ὅ 4 4 , 3 ’ 4 

ιο κἄν ἆλλος τις ᾗ κρειττων κατ᾿ ἄρετην καὶ κατα δύναμιν τήν 

8 τέλος ἔχουσυ] /Ἰπνο]νο ἴπο αο- 
οοπιρ]βηΏπηεηῦ ο. 

4 παριέναι] ΄ἴο ρῖνο νγαΥ ο. 
ὑπολογεῖν] ΄ἴα]κα αοοοιηπό οἳ, που, 

35 οοπρατθά υηζ] {ΠἵΑ, Ῥοβύοιυ α 
λοισ]ᾗῦ αροη παπι,  Τημο Κἰπάτεά 
{ογπι ὑπολογίζεσθαι, νυν α βἴταῖ]ατ 

86εηβο, 18 ποῦ ΠΠΟΟΙΙΙΠΟΠ 1Π Ῥ]αΐο, 

5 ὑποτίθενται τοῦτο ψεῦδος] «Ίετο 

1165 {Πο {α11αοΥ οἱ 0]ιεῖν αββατηρ{ίοη.᾽ 
ὅσον ἀνήρ, κ.τ.λ.] ΤἩε ο.86Β ρἵνει 

{ον ὑ]ιαί ἀρχὴ πολιτική, ὧιαῦ τα]ο οΥ6Υ 

εα πα] απά 1γθο οἴίσεηβ, Ὑγλ]σι, ἵπ ιο 
τεαδοηῖηρς, ἴ1θ οῬ]εσίου 16 βαρροβθἆ {ο 

αἴτη αὖ ἀεβίτογίης. 

ὥστε ὁ παραβαίνων] “Ἠε ἴπευ, νο, 
ὮΥ παῦατο ΟηἨ α Ἰθνοὶ πι οί]θτβ, 

επάθανοιτβ {ο Ῥ]αοο Ἠϊπιβε]ί αΏογο 

πετ ας {λπθῖν πιαβίθτ, ΟΟΠΙΠΗΙΓ8Β αἩ 

6υτου νο] πο βαΏβεααεπί 8460888 ο8Ώ 

τθάθεπῃ. ΙΓ πἹεη ἆγθ θα πα], τση απά 

ΠαβύϊοῬ Το {Ίνα οοπβῖεὺ ἵπ θμαῖτ Ῥεῖπς 

319 Ιηβίαποθς οἱ στοαῦ παίαταὶ ἀῑπετ- 

6Π988, απά ἵπ πεπα {Πετο 1β πο οροεηίης | 
ΒΟΥΘΤΠΟΤΒ απά ρονετπθᾶ ἵῃ {πτη.᾽ 

ϐ διὸ κἂν ἄλλος, κ.τ.λ.] Ἰηάοεά, 
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Τα μαι, πρακτικὴν τῶν ἀρίστων, τούτῳ καλὸν ἀκολουθεῖν καὶ τούτῳ 
Ῥίπεββ {ο µ ας ον ! 
κωπιο ος πείθεσθαι δίκαιον. δεῖ ὃ) οὐ µόνον ἀρετὴν ἀλλὰ καὶ δύνα- 
Όλο ΠΙαΠ ε ᾽Αλλ) εἰ ταῦτα 

- / .) 

παιοἳ λέγεται καλῶς καὶ τὴν εὐδαιμονίαν εὐπραγίαν θετέον, καὶ 

/  ἀ ” / 

πιά {οΥ ἴλο ΚΙν υπαρχειν» καθ) ἥν ἔσται πρακτικος. 

- ’ / ο ” λ . ο ά / ε 

7 κοιν} πάσης πόὀλεως ἄν εἴη και καθ ἕκαστον ἄριστος βίος ὁ 
Δ . 5 - ω] . 

8 πρακτικός. ἀλλὰ τὸν πρακτικον οὐκ ἀναγκαῖον εἶναι προς 
ἀλρος / 5 δὲ Δ ὸ / ω / 

ετέρους, καθάπερ οἴονται τινες, οὐδὲ τᾶς ὀιανοίας εἶναι µονας 
3 Λ - 5 / ’ ’ 

ταύτας πρακτικας τας των ἀποβαινόντων χάριν γιγνοµένας 
. . α Δ α) - . 

ἐκ τοῦ πράττειν, ἀλλὰ πολὺ μάλλον τας αὐτοτελεῖς και 
Δ ε .ν / Δ ὸ / Ἂ ε Δ . / 

τὰς αὑτῶν ἔνεκεν θεωρίας καὶ ὀιανοήσεις' Ἡ γαρ εὐπραξία 
ϱ/ . ο. λ δὲ . ’ λέ 

τέλος. ὥστε καὶ πρᾶξίς τις" μάλιστα ὁε καὶ πραττειν λεγο- 

μεν κυρίως καὶ τῶν ἐξωτερικῶν πράξεων τοὺς ταῖς διανοίαις 

ο 

α) ’ .9 Λ αν) δν 9 - .) - . 

ἀρχιτέκτονας. ἀλλὰ μὴν οὐδ ἀπρακτεῖν ἀναγκαῖον τας 
/ . -. “ η 

καθ᾽ αὑτὰς πὀλεις ἱδρυμένας και ζην οὕτω προήρηµενας" 
. ’ . Ν ’ 8 ζω) 3 ’ . . 

ἐνδέχεται γὰρ κατὰ µέρη καὶ τοῦτο συμβαίνειν' πολλαι γαρ 
/ ΔΝ 5 - / ” / ’ 3 ε / 

ιο κοινωνίαι πρὸς ἄλληλα τοῖς µερεσι της πὀλεώς εἰσιν. ὁμοίως 

βο {α 18 16 {τοπ Ῥοΐπο γιο (λαῦ Θ80Ἠ 
ΤΩΔΏ Α]ιοι]ά οταβ8Ρ αῦ Ῥοψετ, ΟἨ ΑΠΥ 
στουπᾶ, 6Υοη οἩἳ {ίβ, ἴλαῦ ο γη] 

τηθ]θ α ροοά αβθ οἱ 16, λα Ἡθ ουσΏύ 

{ο 866 {ῑιαῦ 16 15 {μα τὶσΏί μίπρ απά 

ἴλο ποῬ]θ {ου Ἠϊπω {ο τοῦτο Ῥε[οτο ΔΠΥ 

οπθ Ψ]ιο ἵς Ἰ5 βΒαρεγίοΥ, απά γΙε]ά 

Ἠΐπα οῬθά]εποο. 

7 δεῖ δ οὐ µόνον, κ.τ.λ.] /1 1βο 
Ῥοῦ]ι {6ιπβ, υΙτύαο απά αΡΙΠῦγ (δύνα- 
μυ), {ον Ῥοῦλ αἴθ ηπΘΟΘΒΒΑΙΥ. ὮἩ Ἱτύαθ 

α]οπθ ἀοθβ ποῦ σιαταπῦθο 1ο ΒΚΗ1 {ο 

Ἅβο 16 τ]σ]{]γ.᾽ 
8 ἀλλὰ τὸν πρακτικόν] Ῥαἱ ἵπ ζακῖπρ 

πρ Ομ] Ῥοβ]δίοη πγο πηβῦ αὐθοπά {ο ἴμα 

βεηβε ο {πο γγογά πρακτικό». 

τὰς τῶν ἀποβακόντων] Τηε οτε 18, 

τὰς γιγνοµένας χάριω τῶν ἀποβασόντων 

ἐκ τοῦ πράττειν. 

αὐτοτελεῖς] «βαί τίς, ΄ΙἹπάερεπά- 
επῖ,᾽ ΄αε][-οοπιρ]είθ,᾽ ἴλο ορροβίύο οἳ 
ὑποτελεῖς. 

ἡ γάρ] “Τ]μαῦ ἴλετο απο β1ο]ι 16 

οἶεατ, {οΥ,᾽ ἃο, 

ἐξωτερικῶν] /εχίεγηα] 86ἴΙΟΠΑ, ᾽ 

τοὺς ἀρχιτέκτονας] Οοπαρατε Λ{είαγ.. 

1. Υ. Ῥ. 081, διὸ καὶ τοὺς ἀρχιτέκτονας 

περὶ ἕκαστον τιµιωτέρους καὶ μᾶλλον 

εἰδέναι νοµίζοµεν τῶν Χχειροτεχνῶν καὶ 

σοφωτέρου». 

ϱ ἀλλὰ μήν] ΄Νου αραίπ, Ῥαῦζΐπς 
αβὶἀθ ἴμθβο οοηβ]ἀεταίοηΒ απά ἰακίις 

αοὔ]οη 1Π ἴἩθ ΟΟΠΙΙΠΟΠ 8Β6ἨΒΘ, 15 16 ηε- 

6ΘΒΒΑΥΥ ἴο οοπάθπΙΏ {ο Ἰπαοβῖοη {πε 

βίαΐθς υνἨῖο] ἆγο Ῥ]ασεά αοπθ, απά 
νγΏίοἩ οἸοοβθ α. 9 απβνγετῖηρ {ο 0118 

ἐλεῖγ Ἰβο]α{1οἨ. 

καὶ τοῦτο] Τηϊ8 καὶ βεεπιβ οτί οἳ 

Ῥ]αοθ. Τύ5 ππογο παίαταὶ Ῥοβίῖοη 18 

Ῥδίοτο ἴ]ο κατά. ΄ἜΈον 16 ἵρ ροββῖρ]θ 
6νεη πνμΙη {λεπηβε]νθι απά ση τῃ 

ΤΘίΘΥΘΏΟΘ {ο {πεῖγ βεγετα] ρατῖς, {ιού 

ΏἼλθτο λοι]ά Ὃε αοἰθοπ, τοῦτο 5ο. τὸ 

πράττει». 

1ο ὑπάρχει] ΄18 ἴταο 0. 
σχολῇ γάρ] ΄οἶθε Ἰατά]γ.᾽ 
οἷς οὐκ εἰσίν] Έ οι ἴλπῖβ Ιαπρααρ6, α5 

{ατ ας 16 αΡΡΙΙΘ8 ο {με σοβ, «ΟΠΙΡΑΤΘ 

Ελ. κ. ντ. 7, δ, Ῥ. 1178, Ῥ. δ.. 

τοῖς ἀνθρώποις] 8εεπιβ η αϊνα]επέ {ο 
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δὲ - ϱ ’ 4 9 ατα « - 3 θ , ὦ 

ε τοῦτο υπαρχει και καθ) ἑνος ὁτουούῦν τῶν ἀνθρώπων 
- ᾿ Ἀ ο 4 ” - ι - « / Ὡὶ 9 

σχολή γαρ ἂν ὁ θεος ἔχοι καλῶς καὶ πάς ὁ κὀσμος, οἷς οὐκ 
9 4 . . / : λ Ν 9 / Δ ος ὍὋ 

εἰσιν ἐζωτερικαὶ πράξεις παρά τας οἰκείας τας αὐτῶν. τι 
- Ὀὶ Ν ” ο ’ 

μὲν οὖν τὸν αὐτὸν βίον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν ἄριστον εκαστῳ 
- ζω) - κ ο 3 ’ 

τε τῶν ἀνθρώπων καὶ κοιν] ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς ἀνθρώποις. 

φανερόν ἐστιν. 
Ἐ 4 δὲ / λ ” 9 [ή 4 ών α] 

πεὶ ὁε πεφροιµίασται τα νῦν εἰρηµένα περι αυτῶν, και 
4 Ν ” / ε - ’ ’ 9 ια) 

περὶ τὰς ἄλλας πολιτείας ἡμῖν τεθεώρηται πρότερον, ἀρχη 
- - - - 4 - ιν 

τῶν λοιπῶν εἰπεῖν πρῶτον ποίας τινὰς δεῖ τὰς ὑποθέσεις 
4 . - ’ ] ο | [, / » 

εἶναι περι τῆς µελλούσης κατ εὐχην συνεσταναι πόλεως. οὐ 
] ” 

γαρ οἷόν τε πολιτείαν γενέσθαι τὴν ἀρίστην ἄνευ συµµέ- 
” Ν .. ” ’ 

Τρου χορηγίας. διὸ δεῖ πολλὰ προύποτεθεῖσθαι καθάπερ 
5 Γ Ὡ ῃ ι η ο / π 

εὐχομένους, εἶναι μέντοι µηθεν τούτων ἀδύνατον. λέγω δὲ 
ω - 4 

οἷον περί τε πλήθους πολιτῶν καὶ χώρας. ὥσπερ γαρ καὶ 
- ἄλλ ὸ - Ὡὶ ε ’ . ω) ὸ - 3 

τοῖς ἄλλοις ὀημιουργοῖς, οἷον ὑφάντη καὶ ναυπηγφ, 9εῖ την 
ϱ/ ’ Ὁ) .] 

ὕλην ὑπάρχειν ἐπιτηδείαν οὖσαν προς τὴν ἐργασίαν (ὅσῳ 
. Ἀ . ’ 

γαρ ἂν αὐτὴ τυγχάνη παρεσκευασµένη βέλτιον, ἀνάγκη καὶ 
Ν - ’ ς/ Αν 

τὸ γιγνόµενον ὑπὸ τῆς τέχνης εἶναι κάλλιον)» οὕτω καὶ τῷ 
ση 8 ον ’ ο 4 3 ’ ο/ ε ’ 

πολιτικῷ καὶ τῷ νομοθέτη δεῖ τὴν οἰκείαν ὕλην ὑπαρχειν 

ἐπιτηδείως ἔχουσαν. 
’ - Αα 3 ’ ’ .) / 4 

τό τε πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, πόσους τε καὶ ποίους τινὰς 
ε / θ- ’ 4 λ 4 ’ ε ’ ο 

ύπαρχειν δεῖ φύσει, και κατα τῆν χωραν ὠσαύτως, ὀσην τε 

ἴλθ γένος ἀνθρώπων οἳ ΤΙ. 17, απάἀ 1 
866 ΏοΟ ΤΘΔΒΟΠ {ογ οπη ης {Πεπῃ, 88 

Βρεηρεὶ νβ]Ἰες {ο ἆο, ΧΙΥΙΠ. ποῖίθ 

Ώο9ἨΑΒ,᾽ {πε οοπάϊΙοηβΒ ππάἆςχ νἩ]οἩ ννο 

οαΏ ΓοτΏα οἳχ βίαΐθ. 

2 συµµέτρου χορηγίας] “αἀεαιαίθ 
43. . αΡΡΠαΠΟΘΒ.᾽ 

προὐποτεθεῖσθαι] «νε πιιβῦ )Γθ- 
ΙΥ. αι Βο ἔαν Ὦγ παγ οἳ Ῥτε]αάθ | ΒΙΡΡΟΒΘ ΠΙΑΠΥ {ἰπίησα. Ι ἴακο {1 

ος Ἱπαοάποβοη. Ἠε Ῥγοσθεάβ πποτθ 

ἀϊνθοί]γ {ο Ἠϊς {αθῖς οἳ {ογπιίηρ ἃ ΟΟΠ- 
αὐ]ζαίοἨ, απᾶ {ο ἴλο οοπάΙίοηΒ, Βταύ 

οἳ αἲ, υν]]οῖ Ἡο τοτε. Ἠο πηιβύ 
Ῥανο ο οεγζαίη ππτηΡες οἱ οἱ Ζεης, απᾶά 
ἃ οοαπίαγ ἵη νγλΙοἩ {ο Ῥ]ασς Πετη. 

καὶ περὶ τὰς ἄλλας] Τη]8 18 οπθ οΕ 

ἴλθ ῬαββασθΒ νΠῖοἩ 18 πθορββατ!]γ οποϊ- 
τεά 1 ιο οτἆετ οἱ {πο Ῥοο[β 18 οἸλαπσεἆ, 
88 1 ηανε οαπρος 10. 

τὰς ὑποθέσεις] ΄Όιε ΡγπΙαΤΥ αΒΒΙΤΩΡ- 

αν ξι 

γετΏρ 1π Αη αοὐνο 89ΠΒΘ, Ἰοοκίπρ αὖ 

{ο αοοιαβαΏΊνε εὐχομένου». ΎΝ9 Ἰαγο 

ὑποτίθεσθαι ἵπ ἴλο ρατα]θ] ραβραρο, 

κ 6 

8 ἐπιτηδείαν οὔσαν] ἵπ α τὶοηό 

βύαῦθ {ου Παῖτ νοτ]ς.᾽ 

τὴν οἰκείαν ὕλην] Τμεῖτ ρεου]ῖα 
πιαθετῖα].᾽ 

4 πολιτικῆς χορηγίας] «Τμε Ετεί 

Ροῖτπό ἵπ 61ο βἐαίθβπιαη)ς αγΡΙΤΩΘΗ{Α. ̓  
φύσει] ἀερεπάβ οἨ ποίους τωά». 

15 

19 Ἱαρ- 
Ρίπ6β8 {16 
ΒΑΠ1Θ {0Υ 
πα πια 

απά {οτ ο 

βίαΐο 

4 
Τ]ηο 

ΏπηΡετ οἳ 

οἱθΙσεΏβ. 

3 

ου 

1426 

” 1 Α ’ - 

εστι δε πολιτικῆς χορήγιας πρώτον 4 
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Τ]ο 
ἨΠΤΠΠΡΘΓ οἳ 

οι / 3 Α δα / η 3 
ο ήχου. προσήκειν μεγάλην εἶναι την εὐδαίμονα πόλιν εἰ δε τοῦτ 

4. 3 / λ / ” Ν 5 ε - 
ειναι και ποιαν τινα ταυτήγ. Οἴονται μεν ουν οι πλεῖστοι 

ο . ’ 3 [ο / / ᾽ ’ . / 3 

6 ἀληθές, ἀγνοοῦσι ποία µεγαλη καὶ ποία μικρά πὀλις. κατ 
- Δ - αν / 

ἀριθμοῦ γὰρ πλῆθος τῶν ἐνοικούντων κρίνουσι τὴν μεγάλην, 
- λ ον Ἡ 8 α- 3 . 

δεῖ δὲ μᾶλλον μὴ εἷς τὸ πλῆθος εἷς δὲ δύναμιν ἀποβλέπειν. 
’ ο -- 

ἔστι γάρ τι καὶ πόλεως ἔργον, ὥστε τὴν δυναµένην τοῦτο 
, 9 3 ὃν / 9 / 4 / Ὡ ε 

μάαλιστ᾽ ἀποτελεῖν, ταύτην οἰητέον εἶναι µεγίστην, οἷον Ἴπ- 
’ 8 ” 9 9 νιὸ 8 Ὁ) / / 2 

ποκρατην οὐκ ἄνθρωπον αλλ’ (ατρον εἶναι μείζω φήσειεν ἄν 
- ’ ὴ ΔΝ ’ [ή . 

6τις τού διαφέροντος κατα το μέγεθος τοῦ σώματος. οὐ 
. - - α- 

μὴν ἀλλὰ κἂν εἰ δεῖ κρίνειν πρὸς τὸ πλῆθος ἀποβλέποντας, 
Ν . ”- Αα. .- 8 

οὐ κατὰ τὸ τυχὸν πλῆθος τοῦτο οἰητέον (ἀναγκαῖον γαρ ἐν 

ταῖς πόλεσιν ἴσως ὑπάρχειν καὶ δούλων ἀριθμὸν πολλών 
λ ’ 9 / αλα ο Ακ ο ΄ η . | 

και µετοικων καὶ ξένων;) ἀλλ ὃὅσοι πὀλεώς εἰσι µερος καὶ 
Ω : 4) ωἳ «8 

ἐξ ὧν συνίσταται πόλις οἰκείων μορίων ἡ γαρ τούτων 
- ζ - 4 

ὑπεροχὴ τοῦ πλήθους μεγάλης πόλεως σημεῖον, ἐξ ς δὲ 

Βάναυσοι μὲν ἐξέρχονται πολλοὶ τὸν ἀριθμὸν” ὁπλῖται δὲ. 

ὀλίγοι, ταύτην ἀδύνατον εἶναι μεγάλην οὐ γὰρ ταὐτὸν µε- 

Ἰ γάλη τε πόλις καὶ πολυάνθρωπος. ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτό 
) - ” Ν Ὀ] ’ ” δ {δὐ 3 

γε ἐκ τῶν ἔργων Φανερον ὃτι χαλεπὀν, ἴσως ἀόυνατον, 

εὐνομεῖσθαι τὴν λίαν πολυάνθρωπον. τῶν Ύονν ὁοκουσῶν 

πολιτεύεσθαι καλῶς οὐδεμίαν ο οὖσαν κ - πρὸς 

τὸ ουε τοῦτο δὲ δῆλον καὶ διὰ τῆς τῶν εως πίστεως. 

86 τε γὰρ νόμος τάξις τίς ἐστι, καὶ τὴν εὐνομίαν ἀναγκαῖον - 

εὐταξίαν εἶναι, ὁ δὲ λίαν ὑπερβάλλων ἀριθμὸς οὐ δύναται 
) , Δ / κ. - 8 μοι α Γπς | 

µετέχειν τάξεως" θείας γὰρ ὀΠ τοῦτο ὀυνάμεως έργον, ἥτις 

- 

εἰ δὲ τοῦτ᾽ ἀληθές] ΄ Τμ] πιαγ Τε 
ας, Ῥα6 {αγ ἆο ποῦ Ίκπουγ.᾽ 

5 ἔστι γάρ, κ. τ. λ.] ΄Έοτ ἴ]ε β{αΐο, 

ἴμο οο]]εοῦῖνο ρεγδοπαΗῦγ αβ πνο]] αν 

πε Ἱπάϊν]άσα] ατΠοετ, ας 108 ννοτ]ς, ̓  

6 οὐ μὴν ἀλλά, κ.τ.λ.] ΄οἵ «Ώαποο 

Όχιο νου; απᾶ {α]κο πΤΩΡΕΙ αἱδο 1Πῇο 8.ο- 

οοπηί, γεί απαΠγ πιιβ Ὀθ6' οο0η- 

β]άθτος ,᾽ 

δούλων ἀριθμόν, κ. τ.λ.] Τ1ή8 ρας- 

54σο ρῖνορ (ἴητεο οαββος ἀἰδάποι]γ, 

Οοπιρατο 111. 2, 3, ποίθ, 

οἰκείων μορίων] ΄ ρατῖδ Ῥτορεχ {ο 18. 
Της 15 ἀπγε]ῦ οἩ Ἰαΐετ, ΟΗ. ΥΤΤΙ. τ. 

τούτων] ἀερεπάβ οη πλήθους. 

7. ἐκ τῶν ἔργων] ΄ἴτοπα Ῥτασίίσα] - Ἱ 

Ρεγ]εποθ.᾽ 8 
ἀνειμένην πρὸς τὸ. πλῆθος] «πνϊε]ι- 

οαῦ ΑΠΥ ο,θοῖὶς οη {ο Ίπογθαςο αν 
ροϊηῦ οὗ ΠΠΙΡΘΓ,᾽ | 

8δ Τ]εβο πεχί ἴπνο βεοθῖοης ατθ ποῦ 

ϱ48Υ {ο αΊΤΠΦ9. Ἔ]Πθ ΒΟΠΒΘ ΒΘΕΠΙΑ {9 

τεφπ]το 8 {ο Ἰοο]ς οἩπ {πθ πνοτάς θείας 

γὰρ ἀναγκαῖον 8 α Ῥατεηί]ιθβία, 

εΤιανν 18 αη αιγαηρετηεηῦ, ϱοοᾷ Ίαν 
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- Δ . 

καὶ τόδε συνέχει τὸ πᾶν' ἐπεὶ δὲ τὸ καλὸν ἐν πλήθει καὶ 
λ 

µεγέθει εἴωθε γίνεσθαι, καὶ πόλιν ἧς μετὰ μεγέθους ὁ λεχθεὶς 
3 .) 

ἀλλ 
” . / / ’ σα . ω) 3/' 
ἔστι τι καὶ πόὀλεσι μεγέθους µέτρον, ὥσπερ και των αλλων 

ιό ε / οι Ὡ) / 3 - 

ὄρος ὑπαρχει, ταύτην εἶναι καλλίστην ἀναγκαῖον. 

’ ο Αν 5 / .] Ν ἕ σα 

πάντων. ζφων φυτῶν ὀργανων. καὶ γαρ τούτων ἑκαστον 
/ Ν 

οὔτε λίαν μικρὸν οὔτε κατὰ μέγεθος ὑπερβάλλον ἕξει τὴν 
« - / » . ὁἍ 4 9 ’ ” ον 

αὑτοῦ ὀύναμιν, ἀλλ᾽ ὁτε μὲν ὅλως εστερηµένον εσται τῆς 
/ ο αλλ / ” Φ ον μ΄ ι 

φύσεως, ὅτε δε φαυλως ἔχον, οἷον πλοῖον σπιθαμιαῖον μὲν 
- 4 - 

οὐκ ἔσται πλοῖον ὅλως, οὐδὲ δυοῖν σταδίοιν. εἰς δέ τι µέγε- 
] ε 4 " ν ’ ’ ’ 4 

θος ἐλθὸν ὁτὲ μὲν διὰ σµικρὀτητα φαυλην ποιῆσει την ναυ- 
4 η) Λ 

τιλίαν, ὁτὲ ὃε διὰ τὴν ὑπερβολήν. ὁμοίως δὲ καὶ πόλις 
« Δ . 9ν / / . . ’ « Λ ’ ” « 
{ µεν ἐξ ὀλίγων λίαν οὐκ αὐτάρκης (ὗ δὲ πόλις αὔταρκες), ΄ 

4 - - ἡ / ο 

δὲ ἐκ πολλῶν ἄγαν ἐν τοῖς μὲν ἀναγκαίοις αὐτάρκης, ὥσπερ 
/ . ἔθνος, ἀλλ᾽ οὐ πόλις' πολιτείαν γὰρ οὐ ῥάδιον ὑπαάρχειν 

; 4 . ” . / « / / 

τίς γαρ στρατήγος ἔσται τοῦ λίαν ὑπερβαλλοντος πλήθους, 
Ὁ / - 4 / . Δ ’ 4 Ὡ) / 
ἡ τις κἡρυξ μη Ἀτεντόρειος: διὸ πρώτην µεν εἶναι πὸλιν 
5 - .) ια) ’ ’ εἳ Αα Α. κ, 

ἀναγκαῖον την ἐκ τοσούτου πλήθους ὃ πρῶτον πλῆθος αὔτ- 
. . Ὁ) - ι) .] 4 .) η ’ 

αρκες προς το εὖ ζην έστι κατὰ τήν πολιτικήν κοινωνιαν. 

ροοἆ ατταηρετηεηί, Ῥαῦ α νθτΥγ εχοςεδ- 
Βἶνο πιπηρετ 18 ποῦ βαβοερΏϊρ]ο οἳ αγ- 
ταησθιηθηῦ, Ῥαό {πετο πηαβῦ Ῥο {ο 

βἰαῦςς 5 {οτ εγετγήηπσ εἶθο ΒΟΠ1Θ 
πι οἳ ΑἱζΕ, 8ο ἴλαῦ 01εγ πιαΥ Ῥο 
βιιβοερ6ϱ]ο οἳ απταηρεπιεηῦ. Τηϊβ 
ΒΘ6Π18 {ο οοτβθ οἱ ἴπο ατσιπιεηῦ. 
Βαΐ, ρταη πρ 08, (Ἴλετο 5011] τοπηαίης 

Όλο Ιπίεγπιεάϊαῦθ Ῥαββασε, οἱ νλῖσοΒ, 
Άμ 16 βἰαπάς, 1 ἆο ποῦ ϱ6ο ἴ]ο πιθωπίτις 
οἸθαχ]γ. 1 εἸοι]ά Ῥραί α οοἶοη αἲ τὸ 
πᾶν. "Έοντ ἴμῖβ, ἴπο οτζετῖησ οἳ α 

Υ6ΣΥ Ίαγσ6 ηΠΙΡΕΣ, ἴδα {αβ]ς αΏουε {1ο 
βἰτεπσίλ οὗ πια, 16 τεφπίτες α. ἀϊνίηο 

Ῥοψετ, ἃ Ῥούιγεχ Ί]κο ἴλαῦ νγη]ο] Ἱκεερ5 

ἰοσεΐ]ιευ ἴ]ι ν]ιοῖς απίνεγεθ ος (πρβ. ᾽ 
ἐπεὶ δὲ τὸ καλὸν ἐν πλήθει καὶ µεγέθει 

εἴωθε γένεσθαι, καὶ πόλω ἧς μετὰ μεγέ- 

θους λεχθεὶς ὅρος ὑπάρχει, ταύτην εἶναι 

Καλλίστην ἀναγκαῖον. ' Βίπορ Ῥεααῦγ 

τε ι]τθβ βἱζθ6 48 οπθ οἱ 156 οοπά1ὔϊοηβ 
᾿ (πλήθει καὶ µεγέθει, ποῦ πηθαπί ο οοἩ- 

ΥΘ6Υ 1ΠοΤΘ ἔλμαη ΑΙΩΡΙΥ µεγέθει), 5ο ἵπ 

βίαΐθβ α1βο, ἴ]ιαῦ ννΏ]ο] οοπιΏίπθβ νηδ]ι 

α. οετίαϊη βἶζθ ροοᾶᾷ ογζθγ (ὁ λεχθεὶς 

ὅρος-- εὐταξία), πωἁξύ ΠθοθββατΙ]γ ο 

ἴμθ τηοβῦ Ῥοαια{α].  Όοπρατο Ῥοεί. 

γΠ. νυν], Ῥ. 1459, Ὀ. 37: τὸ γὰρ καλὸν 

ἐν µεγέθει καὶ τάξει ἐστι. ΠΕ. τν. νΙ. 

5,Ῥ. 1123, Ὀ. 8: τὸ κάλλος ἐν μεγάλῳ 

σώματι. 

1ο τῆς φύσεως] παίαγθ, Ἰπ ἴ1θ 86ΠΒΘ 

ρῖνεην, Ι. π. 8. 

εἰς δέ τι μέγεθος, κ. τ. λ.] “Ι0 πιαγ 
αὐζαῖη α΄ οργίαῖη 8178, απά γεῖ, αΌ οπο 

ππς, Ἱππραϊχ 1956 βαἴῆησ Ῥουγεν ὮΥ 158 

ΒΠΙΩΙΠΘΡ8Β, αὖ αποὔμετ ὮΥ 1655 οχοθεββῖνο 

6τεκίηςββΒ.) 

ΙΙ ἐν τοῖς μὲν ἀναγκαίοις] ΄Τποιρ] 

ἵπ 81] πηετο πθοθββατίθς Τὸ Ὦο οοπηρ]είο, 

γοῦ 1ΐ 18 ποῦ α βἰαΐθ: οὐ µετέχειτάξεως, 

νυγαηῖς, (Πετοίοτο, ἴ]θ καλόν. 

πρώτην μὲν εἶναι] “ἜπεἨ, τας, 1Β 
ἴπετε α βίαΐθ, ἸὙετε γοι Ἠανθ αττ]ναᾶ, 
1η τείεγεηοθ Το ΏΙΠΙΡΟΥ, εχαοί]γ αἲ έἶε 

19---ρ 

Τηο 

πππηρετ οἳ 
οΙίΙσεης. 

9 

1326 Β 
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’ 4 - το οεἐνδέχεται δὲ καὶ τὴν ταύτης ὑπερβάλλουσαν κατὰ πλῆθος 
ΏὨΠΙΏΘΤ -Ἡ . 9 

οπου. εἶναι μείζω πόλιν ἀλλὰ τοῦτ᾽ οὐκ ἔστιν, ὥσπερ εἴπομεν, 
η) Αα ε - ϱ . - ” 

12 ἀόριστον. τίς ὃ ἐστὶν ὁ τῆς ὑπερβολῆς ὄρος, ἐκ τῶν ἔργων 
- / -ν / - 4 

ἰδεῖν ῥᾳδιον. εἰσὶ γὰρ αἱ πράξεις τῆς πόλεως τῶν µεν 
9 / ω) 3 / ” 09 / 8 / 
ἀρχόντων τῶν ὃ᾽ ἀρχομένων, ἄρχοντος ὃ) ἐπίταξις καὶ κρίσις 

12 ἔργον. πρὸς δὲ τὸ κρίνειν περὶ τῶν δικαίων καὶ πρὸς τὸ 

τὰς ἀρχὰς διανέµειν κατ ἀξίαν ἀναγκαῖον γνωρίζειν ἀλλή- 

λους, ποῖοί τινές εἶσι, τοὺς πολίτας, ὡς ὅπου τοῦτο μὴ συ 

βαΐνει γίγνεσθαι, φαύλως ἀνάγκη γίγνεσθαι τὰ περὶ τας 

ἀρχὰς καὶ τὰς κρίσεις περὶ ἀμφότερα γὰρ οὐ δικαίον αὐτο- 

σχεδιάζειν, ὅπερ ἐν τῇ πολυανθρωπίᾳ τῇ λίαν ὑπάρχει φανε- 

14 ρῶς. ἔτι δε ξένοις καὶ µετοίκοις ῥάδιον µεταλαμβαάνειν τῆς 

πολιτείας οὐ γὰρ χαλεπὸν τὸ λανθάνειν διὰ τὴν ὑπερβολὴν 

τοῦ πλῆθους. ὅὃδηλον τοίνυν ὡς οὗτός- ἐστι πόλεως ὄρος 

ἄριστος, ἡ μεγίστη τοῦ πλήθους ὑπερβολὴ πρὸς αὐτάρκειαν 

ζωῆς εὐσύνοπτος. ὴἩερὶ μὲν οὖν μεγέθους πόλεως διωρίσθω. Ἡ 

τὸν τρόπον τοῦτον. | 

5 Ἱαραπλησίως δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς χώρας ἔχει. περὶ 
Τ]ιο 4 Α - , / ο. 9’ ὰ Ξ ῃ - 

οοιπΏγ. Μεν γαρ τοῦ ποιαν τινα, ὁῆλον ὃτι την αὐταρκεστάτην πάς 
- ωὶ ᾽ . ἃ 

τις ἂν ἐπαινέσειεν' τοιαύτην ὃ ἀναγκαῖον εἶναι τὴν παν- 
/ λ Δ / « / Δ ὸ ω : θ Δ ει 

τοφόρον' τὸ γὰρ παντα ὑπάρχειν καὶ δεῖσθαι µηθενος αὔτ- 
’ 

αρκε. Ἠπλήθει δὲ καὶ µεγέθει τοσαύτην ὥστε δύνασθαι 
- - , » / 4! λ αᾱ 

τοὺς οἰκοῦντας ζην σχολάζοντας ἐλευθερίως ἅμα καὶ σω- 

Ῥοϊπῦ Ὑοτο Πτδῦ οοπηρ]ούθηθββ 18 86- | οἶοῖορ οϐ ἔλα 6ονΥ6ΓΠποΙ 15 ανιαγς ἐς 
ουτε.) στεαί ἀΠοι]γ οἳ σογετηπηεΏηξ, 

12 τῶν μέν] Τὸ ννοι]ά ο Ῥεΐέατ 1 1έ γνωρίζει ἀλλήλους] ΄πιαίαα] Ίκπον- 

Ὕνοτο αἱ μὲν τῶν ἀρχόντων αἱ δὲ τῶν | ]9ἀρεο 18 τεαι]β]{ο. 

ἀρχομένων. αὐτοσχεδιάζεα] Τηπος. 1. τ38. 

ἐπίταξις] ἵπ ἐλεῖτ Ῥο]δίοα] απά οκ- ὑπάρχει φανερῶς] “ονϊάρη(]γ οαπποῦ 
εοιθΊνο οαρ8οϊΏγ. κρίσι ἵη ἰλεῖτ Ία- | Ὦο θβοαροά.᾽ 

ἀῑοία]; οἴ]εγννίβο Κρίσις 1Β ἨΙΟΤΘ Ῥγο- εὐσύνοπτος] /εαθῖ]γ 5θεῃ α5 α νγ]ο]ς,᾽ 
Ῥετ]γ {ο Γαποῦίοη τῶν ἀρχομένων. “ποῦ {οο Ίαχρο {ο {1ο 6γθ {ο οοπαρτθ- 

13 Τη9 τηβρ]βίγαΐεβ, ἴἨθη, 41θ ΥΘΤΥ Ἠιοπά.) ς 
Ἱηροτίαηί, Ἐαΐς Ίου οαπ πα ὃο { 
1η] εἰθοίθά, 1 ἴ]οβο ν]ο εἷθοί Ὑ. α. ἕῆν σχολάζοντα», κ. τ. λ.] ια 
Όιετα σαηποῦ ]υάρο οἱ ἔΊεπη; απά ο | Οοπιρατο ΤΙ. νΙ.ο. Ἡε οἶνει βΠοτ{1γ ἷ 
τοφπ]θ]ύο Ἰπονν]οάρο 18 ἀλβοι]έ ννΊεη | αἲἰ ἔἶιο τοααϊτοπιεπίς οἱ ἐ]ιο (γοο]ς ῥγθθ- 
[πο ἨΠἹπΙΡετΒ 2τΘ ΥΘΙΥ Ἰμρο. ἜΤμο ; πιβη. 
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Τηο τοῦτον δὲ τὸν ὅρον εἰ καλῶς ἡ μὴ καλῶς λέγο- 
ῃ 7 οοιΠ/ΣΥ. 

φρόνως. 
ϱ/ 3 ῃ . , 9 4/ ο 

µεν, ὕστερον ἐπισκεπτεον ἀκριβεστερον, ὅταν ὅλως περι 
- Ἂν 2 

κτήσεως καὶ τῆς περὶ τὴν οὐσίαν εὐπορίας συμβαίνη ποιεῖσθαι 

μνείαν, πῶς δεῖ καὶ τίνα τρόπον ἔχειν πρὸς τὴν χρῆσιν 
9 ’ 4 Ν Ν ω / / 9 3 

αὐτήν' πολλαι γαρ περι την σκέψιν ταυτην εἰσιν άμφισ- 
’ 3 4 σα »  ε ’ - ’ Ν ς 

βΒητήσεις διὰ τοὺς ἕλκοντας εῴ εκατεραν τοῦ βίου τὴν ὑπερ 
’ ια) Ν ι] 4 ο) / Ν 4 4 3 

βολήν, τοὺς µεν ἐπι τὴν Ὑγλισχρότητα τους δὲ ἐπὶ τὴν τρυ- 

φήν. 
, Α ” ὰ λ / » , 4 λ 

πείθεσθαι καὶ τοῖς περὶ την στρατηγίαν ἐμπείροις, ὅτι χρὴ 

μὲν τοῖς πολεµίοις εἶναι δυσέµβολον, αὐτοῖς ὃ) εὐέξοδον. 

Τὸ ὃ εἶδος τῆς χώρας οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν. δεῖ ὃ᾽ ἔνια 8 

” .-α Δ - ΝΔ ο 9 ’ 9 Ψ 5 

ἔτι ὃὸ ὥσπερ τὸ πλῆθος το τῶν ανθρώπων εὐσύνοπτον έφα- τ27 
- Δ 

µεν εἶναι δεῖν, οὕτω καὶ τὴν χώραν. τὸ ὃ᾽ εὐσύνοπτον τὸ εὐ- 
, ω λ , Φορ . δ. , λ , 

βοήθητον εἶναι τὴν χώραν εστίν. τῆς ὃε πόλεως τὴν θέσιν 
- / 

εἰ χρὴ ποιεῖν κατ᾽ εὐχήν, πρός τε τὴν θάλατταν προσήκει 
- - ’ 4 ’ ω ω « Ν ο 

κεῖσθαι καλῶς προς τε τήν χώραν. εἰς µεν ὁ λεχθεις Όρος" 4 
- . ωὶ 

δεῖ γὰρ πρὸς τὰς ἐκβοηθείας κοινὴν εἶναι τῶν τόπων ἁπάν- 
η Ν Δ - - 

των' ὁ δὲ λοιπὸς πρὸς τὰς τῶν γιγνοµένων καρπῶν παρα- 
’ ” δὲ 3 

ποµπας. ετι οε ἄλλην 
’ 

ἐργασίαν ἤ χώρα τυγχανοι κεκτηµένη τοιαύτην, εὐπαρα- 

τῆς περὶ ζύλα ὕλης, κἂν εἴ τινα 

/ 
κοµιστογ. 

Ἡερὶ δὲ τῆς πρὸς τὴν θάλατταν κοινωνίας. πότερον 6 
9 - ει] -/ ’ 9ἳ ’ 4 Ὀ]οι]ά 
ὠφέλιμος ταῖς εὐνομουμέναις πόὀλεσιν Ἰ βλαβεράἀ, πολλὰ Ελιο κἰαίορο 

πιατΙτηο 

2 τὸν ὅρον τοῦτον] τιαβῖ Ῥο το[εττεᾶ, 
ποῦ ἴο αὐταρκεστάτη», Ῥαΐ {ο υγ]ιαῦ ἵπῃ- 

πιθάΙαθε]γ Ῥτοσθάςς. 
-. ὕστερον] Ώρεηρε], Ῥ. 1Ο, ποίθ, ἔπ]π]κς 
{μ]ς 15 ἆοπο ἵπ ΌἨίβ βατηθ ἘῬοοξ, 08. 

ΥΠ. (ΥΤΙΠΙ. ταῖπετ) απἆ ΧΥ. Τί 
ΒΕΘΠΊΕ {ο Της οη6 οἱ πο Ῥοτίίοης {παῦ 

ατθ Ἰοβῦ. Έτοπα ἴμο Ῥοϊηό οἱ νίαιυν οἱ 

ἴπο {απα]γ 16 Ίας Ὄθεπ (εαθοά ἵπ ἴ]α 
Ἠταί Ῥοοι, Ῥαΐ0 16 γεῦ τεπιαίπβ {ο ο 

οοηβ]ἀετοᾶ α5 α ροµὔ]σα] απεβθῖοη. 

αὐτήν] {ἴο Ῥε {ακετπ νζ]ῃ ἔχειν. 

διὰ τοὺς ἕλκοντας, κ.τ.λ. ] ́ Ώεοααβθ 

οἱ {ποβο νἨο, ἵπ {πο οοπάιοῦ ος Ἠ{α, 

Ρα] ἀονοπέ γα, ο οπθ {οψγατάφ 
ἴιο οπθ οχίτοπα, ἴλο οἴλοι (ογγαγάς 

"πο οἴπογ.᾽ 

8 τὸ δ᾽ εἶδος] Ῥαΐ ας {ο ἴ]ιο {οτπι. 
Τηε δὲ αΠΒΥΥΘΤΒ {ο {Ἠθ μὲν ἵπ περὶ μὲν 

γάρ. ᾿ 

4 ὁ λεχθείς] κο. ἴΠπαίῦ Τὸ αἸοπ]ά Ὦο 
εὐβοήθητον ΟΥ εὐσύνοπτον. ἜΤηε βθοοπἀ 

18, ἴ]ιαί 16 ϱΠοπα]ά Ὦο εὐπαρακόμιστον. 

1 Ῥ]ασο ΟΠΊΥ α ΟΟΠΙΤΗΔ αὖ παραποµ- 
πάς, απἆ οοηβ]ἆετ {19 σεη]1νο ὕλης {ο 

ἀερεπά οἩ 16, Ἰ18δύ α5 τΏπο] 8 καρπῶν 
ἀοθβ. “πο οὔμες τε αιτεπιεπί 16{ 18, 

παῦ Όμο οοαπίαΥγ Ελοιπ]ά Ῥο 6487 οἳ 

800688, ΤΟΥ {]ιθ οοΏπΥ6γαΠοθ ο[ ἴμθ Ῥτο- 

ἆπος ϱεπετα]]γ, απιά 84180 οΓ 158 πιαίεγία] 

1η πΙβ6Γ ΟΥ ΑΠΥ οὔ]λει βἰπηῖ]ατ ορ]θοῦ 

ἴπαῦ 1ῦ ΤηΑΥ ῬοββεβΒ.᾽ 

ὙΠ. τ τῆς πρὸς θάλατταν] Τη] 



ΜΠατϊζῖπιο 

1 {ΘΤ- 

152 ΠΟΔΙΤΙΚΟΝ δ. (Η.) [11Η. 

’ 9 . / . ΄ ” θ ’ 

τυγχανονύσιν ἀμφισβητοῦντες. κ λὰς Κ..ὶ γαρ ἐπιξενοῦσ αι τινας 

κ / / ρα αι το λ 
οοµ1. ἐν ἄλλοις τεθραµµεένους νόµοις ασύμφορον εἶναι Φασι προς 

2 Καλῶς. 

8 5 ’ ω Δ / / 4 .] . 

τὴν εὐνομίαν, καὶ τὴν πολυανθρωπίαν' γίνεσθαι µεν γαρ ἐκ 
- - ων / . 

τοῦ ἆχρῆσθαι τῇ θαλασση διαπέµποντας καὶ δεχοµένους 
3 ’ - ε / δ᾽ ωὶ .] . ’ 

ἐμπόρων πλΏηθος, ὑπεναντίαν ὃ) εἶναι προς τὸ πολιτεύεσθαι 
σα Δ 5 3 - 4 / /' . ὅτι μὲν οὖν, εἰ ταῦτα μὴ συμβαίνει, βέλτιον καὶ 

Ανν / Δ Δ 5 / α 2 / / 
προς ἀσφαλειαν και προς ευποριαν των αναγκαιώων Μετέχειν 

ὃ τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν τῆς θαλάττης, οὐκ ἄδηλον. καὶ γὰρ 

κ 

πρὸς τὸ ῥᾷον φέρειν τοὺς πολέμους εὐβοηθήτους εἶναι δεῖ 

κατ ἀμφότερα τοὺς σωθησοµένους, καὶ κατὰ γην καὶ κατὰ 

θάλατταν' καὶ πρὸς τὸ βλάψαι τοὺς ἐπιτιθεμένους, εἱ μὴ 

κατ ἄμφω δυνατόν, ἀλλὰ κατὰ θάτερον ὑπάρξει μᾶλλον 

ἀμφοτέρων µετέχουσιν. ὅσα τ ἂν μὴ τυγχάνη παρ) αὐ- 

τοῖς ὄντα. δέξασθαι ταῦτα καὶ τὰ πλεονάζοντα τῶν γιγνο- 

µένων ἐκπέμψασθαι τῶν ἀναγκαίων ἐστίν' αὑτῃ γὰρ ἐμπο- 

ρικήν, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς ἄλλοις δεῖ εἶναι τὴν πόλιν. οἱ δὲ παρέ- 

χοντες σφᾶς αὐτοὺς πᾶσιν ἀγορὰν προσόδου χάριν ταῦτα 

Ῥοϊηέ ϱασσθθίοά Ὦγ Πῖ6 βἰαίεππεπό 1π 

Ό]ιο Ἰα5ῦ οΏαρίετ, κεῖσθαι καλῶς πρὸς τν 

θάλατταν. 

ἐπιξενοῦσθαί τιας] “΄ Ὠϊο ΓοτνᾶἩτ- 
οπἀάο ΑπιγοβοηΏθϊς ἆοτ Ἐτεπιάεη, 

Βίαητ. Τπαῦ ὤιετο ποα]ά Ῥο τοβιάεηῦ 

-α. Ῥοάγ οἱ {οτεῖσηετθ Ὀτοισ]λῦ αρ ἵη 

« 

οἴμετ Ιαννβ απά οιβίΟΙΩΒ.᾽ 
ἐν ἄλλοις νόμοι] ἾΊπ ΤΙΙ. πι. 6, 

Όλο β681πθ Ῥοϊηὸ να πιοοῦεᾶ, ἴο 

ΒΩΤΩΘ ΊΠ Ῥτϊποῖρ]ε, Ό]λαῦ 1β, πότερον ἔθνος 

ἓν ἢ πλείω συμφέρει. 

καὶ τὴν πολυανθρωπίαν] Αο. ἀσύμ- 

Φορον εἶναι. 

ἐμπόρων πλῆθος] ἀερεπά οἩ ἴλο ρατ- 
{ἱοἵρ]εβ διαπέµποντας καὶ δεχοµένους. 

2 εἰ ταῦτα μὴ συμβαίνει] ΄1ΤΓ ἴἶεκο 

τοδι]{ς ἆο ποῦ αγἱβ9.᾽ 
εὐπορίαν τῶν ἀναγκαίων] ΄ατοιᾶγ απά 

ἸατσεβαΡρΡΙγ οἱ α]] ἐιο πεοθββαγ]οβ ο{ 1149.’ 

4 τὰ πλεονάζοντα τῶν γιγνοµένων] 

ὁΤ]αῖν 6αγρ]αβ Ῥτγοάαορ.᾽ 

αὑτῇ γὰρ ἐμπορικήν] Α αἴπρα]ατ 

Βἰαίεπιοηῦ. Ἠε νγα5 ]εά Ιπῇζο 16 Ὦγ 18 
ἀϊβ]]]κε οἳ ϱΟΠΊΠΠΘΤΟΘ, ὙυΠΙοὮ Ἶε πγοι]ά 

τεβιτῖοῦ, {Πετείογε, νηθμῖπ 38 ΤΠΒΤΤΟΥΥ 

Ἠταϊζς α8 Ῥοββῖδ]θ, απά τηλ]κο α5 5ε]βς]Ἡ 
36 Ῥοββῖρ]ο {οΥ εαοἩ βἰαῦο. Τηΐ5 6 α 
οοπο]αβῖοη απ]ζε αἨεηπ 0ο ἴλε σεπαῖπθ 

αρὶτιν οἳ οοπηπηθτοςθ, γΠῖοἃ 18, ἵη ἴπθ 

Ιατσεβίαπά {γεθβί 8εηΡε, ο οοηπηθοΙοπ. 

{ου τηπύαα] βαρροσύ απιά {ου ιο βαρρΙγ 
οἳ παπίαα] γής, οἱ ἐἶλο γιο] πια 

{απηγ. Απά απγ ἴἨθουΥ Ί]κο είς οἳ 
Ατβίοί]ε7ς ----ΒαοἩ 38 πο πηετονη]θ ; 1] 

απά Ῥτοῦεοίῖνο ΒΥΒύΕΠΗ ο ]αΐεγ Ἴπῃθβ,---- 

νγηϊοὮ αἴτης αὖ εχο]αβῖνεπθςς, 15 {ο Ὦο 

οοπάεπιπεά α5 α ἀῑτεοί αἰίαε]ς οη {πο 
τεα] Ἰηζετοβίς ο πιαπχϊπά,---ᾱ βααίι- - 

ὑπζῖοη οὗ {Πο ρτον]βῖοπα] απά Βοββοαβ 
ν]τύαθ οἳ ραΐτ]οίαπι ος παδίοπα] 5ε]ββ]ι- 
ἨΘβΒ, ΤΟΥ 1ο πιο Ἰάθα οξ  ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

απῖοη Ῥείν/θεη «1! ἔιο ππεπιροσς οἱ 1ο 
βτεαί {αποῖ]γ νυμ]οὮ πα] πιά {οΥΤΩΡ. 

ταῦτα πράττουσι] ΄ἆο 8ο {ον μα - 
βα]κο οἱ ΤΘΥεηιΙθ.᾽ 
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πράττουσιν᾿ ἡν δὲ μὴ ὁεῖὶ πόλιν ᾿τοιάύτης µετέχειν πλεον- νληνης 
- - - ια Ν . 

εξίας, οὐ») ἐμπόριον δεῖ κεκτῆσθαι τοιοῦτον. ᾿Ἠπεὶ δὲ καὶ οοιβο. 
- 5: -ν - ε ’ ο , ᾿ [ή 5 ’ 

νυν ορῶμεν πολλαῖς υπάρχοντα χώραις και πὀλεσιν ἐπινέια 5 
3 . ’ 9 - / 4 μα] / ο! ’ 8 

καὶ λιμενας ευφυῶς κείµενα προς τήν πὀλιν, ὥστε µῆτε τὸ 
4 / νά / / / . Δ » / 

αὐτὸ νεµειν ἄστυ µῆτε πὀρρω λίαν, ἄλλα κρατεῖσθαι τείχεσι 
Δ ’ 5” .) ’ ] 8 . ι) . ’ 

καὶ τοιούτοις ἄλλοις ἐρύμασι; φανερὀν ὡς εἰ μεν αγαθον τι 
. ἁ 3 Αα - ’ ων 

δυμβαίνει᾽ γίγνεσθαι διὰ τῆς κοινωνίας αὐτῶν, ὑπάρξει τῇ 

πόλει τοῦτο τὸ ἀγαθόν, εἰ δέ τι βλαβερόν, φυλάξασθαι 
αν ιὸ - / / Δ ὸ / / .) ὰ - 

ῥᾷδιον τοῖς νόµοις Φράζοντας και ιορί(οντας τίνας οὐ οεῖ 
η] ] Α 

καὶ τίνας ἐπιμίσγεσθαι δεῖ πρὸς ἀλλήλους. περὶ ὃὲ τῆς 6 
- ’ ’ 

ναυτικῆς δυνάμεως, ὅτι μὲν βέλτιστον ὑπάρχειν μέχρι τινὸς 
’ . ” ν 9 4 , ε ἁ ΄ λ π - 

πλήθους, οὐκ ἄδηλον' οὐ γαρ μµὸνον αὐτοῖς ἀἆλλα καὶ τῶν 12 Β 

πλησίον τισὶ δεῖ καὶ φοβεροὺς εἶναι καὶ ὀύνασθαι βοηθεῖν. 
- . ον 9 ’ 

ὥσπερ. κατα γῆν, καὶ κατὰ θάλατταγ. περὶ δὲ πλήθους 7 
” .. ’ [ω) ’ ’ Ν ΔΝ ’ 

ἤδη καὶ μεγέθους τῆς δυνάμεως ταύτης προς τον βίον 
”- 4 9 .] 

ἀποσκεπτέον τῆς πόλεως" εἰ μὲν γὰρ ἡγεμονικὸν καὶ πο- 

λιτικὸν ζήσεται βίον. ἀναγκαῖον καὶ ταύτην τὴν δύναμιν 
.] . ’ ια 

ὑπάρχειν προς τάς πράξεις σύμμετρον. τὴν δὲ πολυαν- 
Δ 

θρωπίαν τὴν γιγνοµένην περὶ τὸν ναυτικὸν ὄχλον οὐκ 
5 - πο, . / Ω) λ » 3 / 
αναγκαιον υπαρχειν ταις πόλεσιν' οὖθεν γαρ αυτους μερος 

εἶναι δεῖ τῆς πόλεως. τὸ μὲν γὰρ ἐπιβατικὸν ἐλεύθερον καὶ 

5 ὑπαρχον καὶ Ῥε]]ον., 

τοιαύτης πλεονεξίας] ’ βαοἩ α ἀερῖτο 

οἱ ραΐη. Τη πνοπ]ά Ῥα πιο Ἡ οπθ 
Ἠβ{Ιοη8 σαϊη ΊΥΘΥΘ αποὐλετ΄ς 1985, Ῥαῦ 
18 ας αἰτειάγ Ῥεεη βἰαθεά {ο Ῥο Ἱπ- 
οζπη]βς1ο]θ, 

5 ὑπάρχον] 1 Κερί, πιαβῦ ὃῬο 

πηδᾶθ {ο αστοθ γη]ι ἐμπόριον, δαρρ]ἰοᾶ. 
Ῥαΐ ο Αεπύεποθ 8Βθ6επης {απ]{Υ. 
Βομπεϊάες, ντ Οοταγ, Ὑγῖςηθς ἴο τευά 
ὑπάρχειν. 1 αἸοα]ά ρτείετ ὑπάρχοντα, 

Ἰθανῖης οαό {πο καί. 

εὐφυῶς κείµενα] “αἀναπίασεοιε]γ 
βΙνιαίεὰ 5 τεσατάβ ἴμο οἱ γ.᾽ 

νέµει] «Ἱπλαρις,) 
σούς, ΒορΗ. 47. τοτύ. 

δόµους νέµοιμι 

διὰ τῆς κοφωνίας αὐτῶν] /Ὦγ πο ἵπ- 

{ετοοιτβθ ντ] ἔλμεπῃ,) πο ἐπίνεια καὶ 

λιμένας. 

Φράζοντας, κ.τ.λ.] ΄Βἰαδϊπο απά ἆο- 

Βηϊηρ. 

6 αὑτοῖς] «νὰ τερατά {ο ἔλαπι- 
βε]νεβδ οη]γ.᾽ 

7. ἡγεμονικὸν καὶ πολιτικόν] ΄ δη 1πι- 
Ῥετία] απά βοοῖα] 16, πα]χεά τρ υηζἩ 
οὔμεχ βαἰαΐες Παῦ 1. Τηε ορροβῖίο {ο 

πολιτικὀν Ίιογο νου]άἀ Ῥο ξενικόν, 01. 

11113. 

τὴν γιγνοµένην περί] “Τπνο]νεᾶ Ργ.᾽ 

οὐθὲν γάρ, κ.τ.λ.] ΄ Έοτ ἴΠεγ οασΏῦ 
ποῦ {ο ο αΠΥ Ῥρατί οἳ {πο β{αῇθ.᾽ 

8 τῆς ναυτιλίας] “«ἴπι ΒΘΕΘΥΘΕΒΘΠ,᾽” 
Φίαμτ; /ἀῑτοοίβ ἴπο πανἰσαδίοη,᾽ 111. 
1Ψ. 4, 



Ματιάπαθ 
1Π{0ΘΥ- 

οοΙ1186. 

9 

7 
ΟΠαγαοίεγ 

οἱ ἴμο 
ῬεοΡΙο, 

9 
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τῶν πεζευόντων ἐστίν, ὁ κύριόν ἐστι καὶ κρατεῖ τῆς 
’ ’ ω ε ’ ’ 4 - . 

ναυτιλίας" πλήθους δὲ ὑπάρχοντος περιοίκων καὶ τῶν την 
- .Ἴ -- 

χώραν γεωργούντων, ἀφθονίαν ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ναυτῶν. 
μα Αν. Α ’ ω ζω) 

ὁρῶμεν δὲ [καί ] τοῦτο καὶ νῦν ὑπάρχον τισίν, οἷον τῇ πόλει 

τῶν 'Ηρακλεωτῶν: πολλὰς γὰρ ἐκπληροῦσι τριήρεις κεκτη- 

µένοι τῷ µεγέθει πόλιν ἑτέρων ἐμμελεστέραν. 
Α λ 5 , . / . , ᾽ 

Περὶ µεν οὖν χώρας καὶ λιμένων καὶ πόὀλεων καὶ 
’ - [ο / ’ 

θαλαττης καὶ περὶ τῆς ναυτικῆς δυνάμεως ἔστω διωρισµένα 
λ - - - 3 

τὸν τρόπον τοῦτον" περὶ δὲ τοῦ πολιτικοῦ πλήθους, τίνα µεν 
’ . 

ὅρον ὑπάρχειν χρή, πρότερον εἴπομεν. ποίους δέ τινας τὴν 
, 4. α - ’ Δ 4 / ” 

φύσιν εἶναι δεῖ, νῦν λέγωμεν. Ἔχεδὸν δὴ κατανοήσειεν ἄν τις 
ο ’ ’ 5 ’ . / 3 .] ’ ο) 

τοῦτό γε, βλέψας ἐπί τε τὰς πόλεις" τὰς εὐδοκιμούσας τῶν 
Ελλ ’ 8 . [ο 4 |.) / ϱ ὸ / - 

ἤνων καὶ πρὸς πάσαν τὴν οἰκουμένην, ὧς θιείληπται τοῖς 
” . 4 ιο 3 - - ’ ”/ . Δ 

ἔθνεσιν. τὰ μεν γὰρ ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις ἔθνη καὶ τα 
4 4 Ῥὺ , ῳ / φ ’ ὸ ’ δὲ 

περὶ τὴν Ἰὐρώπην θυμοῦ μέν ἐστι πλήρη, ὁιανοίας 9ε 
4 - 

ἐνδεέστερα καὶ τέχνης" διόπερ ἐλεύθερα μὲν διατελεῖ μαλλον, 

΄ 

περιοίκων] πε Ταοοπῖαη Ῥοτίαροῖ 
πηαπηθά {πο ἈὨθεῦ, απἀἆ Ὑνο Ἠπά Ἱπ- 

βίαποθς οἳ ὑλμαῖτ Πο]άϊτπρ {1ο οοπηπηαπς, 
Τ]πο. ΥΠ. γ]. 22. 

τοῦ πολιτικοῦ πλήθους] ΄Τηε οἵισεπβ 
ἵῃπ Ῥοϊπό οὗ ΠἹεγθ ΠΠΙΡΟΓ.᾽ 

ὙΠΙ. 1 3Σχεδὸν δή, κ.τ.λ.] “Ιι 
πγου]άἀ βοαποεΙγ ἴπεη Ὦο ἀϊβοα]ι {ο 
{οττη α. οἶεας Ἱαάστιεηυ οἳ 0π]β ροῖηί 
αἲ 1εαβῦ. 

διεληπται τοῖς ἔθνεσιν] “« ἀϊδιποία 
ρε ριαβ,” Ὑποῦ, ; 6  νετλεϊ] πη{ετ ἀῑο 
νογβομΙεάεπεπ Ὑ δΠκογκσμαξίαοπ,” δίαἩτ, 

ἑἁῑνιάεά ο61πῖο ἴμε ἀῑβετεπί πα ΔΙοΏΒ.” 
α τὰ περὶ τὴν Εὐρώπην] Ὑγπαί εκ- 

ὑεπύ ιά Ατὶκίοῦ]ε αβεῖση {ο Έπτορο 
18 Τν Πιο ΠβΙΤΟΥΥ 9Π6 ρἴνεη ὮΥ Ἠετ- 

ΤΩηΔΏΏ (ΘΠΙΗΙ{Π, «εου. Ὠίοί.) οἳ ἴλπο 

οοπίσγ Ῥείνεεη Τ]τασε απ Ῥε]οροτ- 
πθβις{ ΤΓΑο, ἴπεη τὰ περὶ τὴν Εὐρώπην 

νγοα]ά Ὦο ιο Τητασίαπς, Βογ{μΙαΠΒ, 

ΤΗστίαηβ, απᾶ αρρατεπ{]γ {λεβο ατο {1ο 

ὨΦΙΟΏΒ πιεαπῦ; Ῥαὸ {ο Ίαηριασε 18 
γαραθ, αηά Χ. 3 ΑΘΕΠΙΒ ο βπον; {λα 

καὶ τοῦτο καὶ νῦν] Τ]ιο βτδῦ καὶ βθθΤΏΒ 
βαρετβποιβ. 

“Ἡρακλεωτῶν] Ἠογαο]οα οἨ ἔλο Ῥομ- 
618. Ὁοππιρατο Ῥομηεϊάςτ ποίθ οἩἨ 

ἴλο Ῥαββαρθο. Ἠοθ αιοῦε Χεπορῃ. 

Απαῦ. Υ. νΙ. 1ο. 

ἐμμελεστέραν] ΄ βπηα]]6υ,᾽ «οἳ νετΥγ 

πιοάεταίθ Αἶπο 48 οοπιρατεά νζῃ 
οἴμετα. Τηϊς Ἰαδί 15 Βατ νίαυη ; 

ἑεοτύ ρεβίο,”. Βὺ. ΠΠ. Ίῃπ Ῥ]αϊο, 

700. ΥΙ. 76ο α, ἐμμελέστατα οοσΥΒ Ιω 

Όλο 86Πβ6 οὗ απια]]εαύ :᾿ τρεῖς εἷς τὰ 

μέγιστα ἱερά, δύο δ᾽ εἰς τὰ σµικρότερα, 

πρὸς δὲ τὰ ἐμμελέστατα ἕνα. Τῆϊ8 

βθετηβ αβΠο]επύ γαπταηῦ {οΥ {ο 8ΘΠ8ΒΘ 
βῖνεη. 

ϱ πόλεων] Ῥοπηο οδοτα ἀοιαλρύ μ]β 
ννοτά. 1 Ῥτείεγ πόλεως». Ἠίϊβ ορ]εοί 

ηα5 ποῦ Ῥεεπ {ο ἐτεαί οἱ οἵδίες, Ῥαΐ οἳ 

οηθ οἱ {γ. 

Ατὶβίοῦ]ε” βεηβο οἱ {μθ πγοτά 18 Ίαχσεν. 

θυμοῦ] «αριτῖς; διανοίας καὶ τέχνης, 

ἐπηθεβῄσεπος απ β]ς1]].” 
ἐλεύθερα διατελεῖ, κ.τ.λ.] ΄Τπεγ 

αλά ολο ο .----. ὁ εί, : 
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Τὰ Ολατασοίος 

Ν -. ἑν / . ι Α κι , οἳ ιο 
δε περι την Ασίαν διανοητικὰ μεν και τεχνικα την. ψυχήν, ΡθοΡΙθ, 

. ’ 4 4 - ’ ” . , 

ἀπολίτευτα δὲ καὶ τῶν πλησίον ἄρχειν ου δυνάµενα. 

- 8 

ἄθυμα ὃέ: διόπερ ἀρχόμενα καὶ δουλεύοντα διατελεῖ. τὸ 8 
4 Α ε ’ ’ ϱ ’ 3 ] ’ 

δὲ τῶν "Ἑλλήνων γένος ὥσπερ µεσεύει κατα τοὺς τόπους, 
ϱ/ 9 - ’ . Ν ” 4 ’ 

οὕτως αμφοῖν μετέχει" καὶ γαρ ἔνθυμον και διανοηήητικόν 

ἐστιν' διόπερ ἐλεύθερόν τε διατελεῖ καὶ βέλτιστα πολιτευό- 

µενον καὶ δυνάμενον ἄρχειν πάντων. μιᾶς τυγχάνον πολιτείας. 

τὴν αὐτὴν ὃ᾽ ἔχει διαφορὰν καὶ τὰ τών Ελλήνων ἔθνη καὶ 4 

πρὸς ἄλληλα: τὰ μὲν γὰρ ἔχει τὴν φύσιν µονόκωλον. τὰ δὲ 
Ν 

εὖ τε κέκραται προς ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις ταύτας. 

φανερὸν τοίνυν ὅτι δεῖ διανοητικούς τε εἶναι καὶ θυμοειδεῖς 
.] ’ ια ιό 3 ’ ” ζω ’ 

την φύσιν τους µέλλοντας ευαγώγους ἔσεσθαι τῷ νομοθέτη 
Δ η ν ’ ο ’ ’ - ε ’ 

προς την ἀρετήν. Οπερ γάρ φασι τινες δεῖν ὑπαρχειν 6 
Φ / λ η 4 4. - / 4 

τοῖς φύλαξι, το Φιλητικους μεν εἶναι τῶν γνωρίμων, προς 
δὲ 4 η.) - ια) / ε / 9 ε - Ν 

ε τους αγνωτας αγριους, 9 θυμός εστιν ο ποιων το φιλη- 

τικὀν' αὕτη γάρ ἐστιν ἡ τῆς ψυχῆς δύναμις ᾗ φιλοῦμεν. 
“ 

Ῥτορογνο {]λεῖτ {γοεάοτη, Ῥα6 {1θΥ τθ- 
πιαῖη νηζ]λοιό βοοῖα] οτραπΙΖαὔ1οη. 

διανοητικά, κ.τ.λ.] ΄Τποαρ]ι Ἰπθε]]]- 
ροπί απά οτγα[ῦγ, αἆτο γε νηθλοιί 
ρϊτϊς. 

8 τὸ δὲ τῶν Ἑλλήνων] Όοπιρατθο 
ατοίθ, π. ϱ8, “Το {θε]τπρ οἳ Ῥετ- 
βοπα] ἀῑσπίόγ, οἳ πο ῬΙ]οβδορ]ῖο 
οΏβθτνετα ἵπ (ὤτοθεςςθ-- Ηετοάοίαβ, Χεη- 

ορἹοἨ, Ἡϊρροοσταίθβ, απά Ατὶςίοί]ο---- 

Ῥοαβίθάᾶ, α5 ἀἰκαπσιεβῖηρ {ο 1τεο 
τοεῖς οἰίσεη τοπ Όλο βἰανὶδῃ 
Αβίαϊίο.”.  Όοπιρατο αἶβδο {Πο ΒΑΠἱθ 
νο]απῃθ, Ῥ. 395, οἨ ἴμο απεβίοη οἱ ἴμο 

(τοε]κς οἴπηαίο. 
µεσεύει] ΄Ἰο]άς α πη]άά]ο Ρροβῖῖοη.᾽ 
μιᾶς τυγχάνον πολιτεία] Ὑγ]αῦ 16 

ἴμο {ογοθῬ ἴο Ὦθ ρῖνεη {ο ἴπθβο ποτά ἓ 
Ὕγας ἴ]ιε οοποερίίου οἳ Ατὶκίοί]ο λαῦ 

οἳ α {οάεταίῖνε απῖοη, σααταπ{θείπρ ἵηΠ- 
{ετηα] Ῥεασθ απά εππρίτο αὐτοαά, Ῥαῦ 
αἸ]οπήτπο θ.οῖ βεραταίο ΕΒἰαΐο {ο ο 

Α{ΟΠΟΙΙΟΙΙΒ, ΟΏΙΥ Ὀουπά {ο {πο οὔεγβ 

ὮΥ ἴε είτοποσ 616 οξ α οΟΠΙΠΙΟΠ Ἰη[θ- 
τοβῖ, ἃὶ ΟΟΠΊΤΠΟΏ ΠαΙοπαΠ6γ, απά βἰπιῖ- 

Ίαν ΙπβαὔΙοΏΒ, πού ἴοτη, ὑπαῦ 1, ὮΥ 

πο απαττε]5 Ῥείγθεη οἩσατο]λίσοα] απά 

ἀεπιοσταίοα] Ῥτϊποῖριεςξ ἘΤηϊς βθεπ 

Όπο Ῥτοβραβ]θ ο.βο. Τ]ηο πγονά ἄρχεων 

Ῥτεγεηίβ οἳσ οοηβ]ἀθτῖτπρ Ἠῖπα 6ο Ἠανο 

αἴπηθά αἲ α τηθγο]γ ἀθ[οπαίνο οτραπίζα- 

Ώοη, Β4οἩ 38 ἰ]αῦ βαρσοβίοἀ Ὦγ Ὦρ. 
Τηήτ] ην], Υ. 1564; απά {πο ρεποτα] 

ὑεπάθηογ οἱ Ἠϊδ νίεννβ 15 αραϊπεῦ {ιο 
οὔμεγ αἱθοτηκί νε, ἵπ ἴλλθ Β4Π1Θ Ῥαβεασε, 
ὑλαῦ οἳ «νο ΒΙΡΤΕΠΙΔΟΥ οξ βοπιθ 

6γεοίαπ βἰαΐθ, Ῥονοτίαὶ οποιρ] {ο 
επίοτοθ Ῥθαοθ, Ῥαῦ ποῦ {ο ογαβθῖι 

Ἡρετίγ.”.  Ἠοψεγετ {ἐς πιαΥ Ῥο, ἵ6 18 
ἴπο πναπῦ νη]ο]ι 15 Ἠεγο Ιπάϊοαίθά ἐ]αῦ 

οδηβεά 61ο {α]ατο οἱ ἄτθεσο {ο β6οιτθ 
οπαρίτο απά ογσαη1ζθ, ἃ5 Ἐοπιθ ἀῑά, 
ἴμο πα/ίοπβ οἳ {πο υνοτ]ά. 

4 ἔθνη] “Τ]με ἀϊετοπίι Ἠε[]οπῖο 

ΤΦΟΘΒ.᾽ 
µονόκωλον] “οπορ]άςεά.᾽ Οοπιρ. Εῇοῦ.. 

ΤΠ. 1Χ. 5, Ῥ. 1490, Ὦ. 17, Ὑλετο {ῑθ 

ποτά 16 αρρ]ϊεᾶ {ο βίγΙο. 

6 τυες] ΡΙαΐο, Περ. 1. ο. ος 

ποιῶν τὸ φιλητικόν] «ριοάποθι ἐῑθ 
ἑρπάεπογ {ο αβεοβίοη. Όοπιρ. Τορίο 
Π. γΗ. Ρ. 113 Β, 1. ΙΥ. 5, Ρ. 126, 12. 
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ΟἸατασ{ετ 2 / ὴ λ λ / . ; . π . αρ τους συνήθε ρα ημεῖον δέ Μρο γαρ ν 76 ις ναί φ λρι ὁ κος, 

Ῥοορίο, αἴρετάι μᾶλλον Ἰ προς τους ἄγνώτας, ολιγωρεῖσθαι νοµίσας. 

198 69διὸ καὶ ᾿Αρχίλοχος προσηκόντως τοῖς Φίλοι, ἐγκαλών 

διαλέγεται πρὸς τὸν θυµόν' 

οὐ γὰρ δὴ περὶ φίλων ἀπάγχεο. 

. 4 δὲ Δ Δ . 5 Δ - / κ 

καὶ το ἄρχον ὁε καὶ το ἐλεύθερον ἀπὸ τῆς δυνάμεως ταύτης 

7 ὑπάρχει πᾶσιν΄ ἀρχικὸν γὰρ καὶ ἀήττητον ὁ θυμός. οὗ 
- » / 4 Ὁ ᾽ π . ωλ . 

καλῶς ὃ ἔχει λέγειν χαλεπους εἶναι προς τους ἀγνῶτας 

πρὸς οὐθένα γὰρ εἶναι χρὴ τοιοῦτον. οὐδ᾽ εἶσιν οἱ µεγαλό- 

ψυχοι την φύσιν ἄγριοι, πλήν πρὸς τοὺς ἀδικοῦντας. τοῦτο 

δὲ μᾶλλον ἔτι πρὸς τοὺς συνήθεις πάσχουσιν, ὅπερ εἴρηται 

6 πρότερον, ἂν ἀδικεῖσθαι νοµίσωσιν. "καὶ τοῦτο συμβαίνει 
ΔΝ ’ . Ὡ Δ ο) / - 4 » / 

κατα λὀγον' παρ οἳς 7ρ  -Ὁ δεῖν τὴν εὐεργεσίαν 

ὑπολαμβάνουσι, πρὸς τῷ βλάβει καὶ ταύτης ἀποστερεῖσθαι 

νοµίζουσιν. ὅθεν εἴρηται 

χαλεποὶ γὰρ πόλεμοι ἀδελφῶν 

καὶ 
οἵ τοι πέρα στέρξαντες, οἱ δὲ καὶ πέρα 
μισοῦσιν. 

9 πα μὲν οὖν τῶν ΣολιΤεισμειώς πόσους ον δί ἳ ὑπάρχειν δεῖ 

καὶ ποίους τινὰς τὴν φύσιν, ἔ ετι δε τὴν χώραν πόσην τέ τινα 

καὶ ποίαν τινά, διώρισται σχεδόν. οὐ Ὑὰρ τὴν αὐτὴν ἀκρί- 

βειαν δεῖ ζητεῖν δια τς τῶν λόγων καὶ τῶν γιγνοµένων διὰ 

β τῆς αἰσθήσεως. ᾿Επεὶ ὃ᾽ ὥσπερ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ φύσιν 
. - ρα ι) ’ -. / 

φαν ας συνεστώτων οὐ ταῦτα ἐστι µορια τῆς ὅλης συστάσεως, ὧν 

3 ταύτά Ῥοκ]κογ. 

αἴρεται] ΄ τῖ86β.᾽ χαλεποὶ γάρ, κ.τ.λ.] Ἐττὶρ. [γ. ἴπς, 
ὀλιγωρεῖσθαι] Βο. ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα | 57, Ἐά. Ὀϊπά. 

προσήκει, Πλνεί. 1.2, 15, Ρ. 13790, Ὀ. 2--4. οἵ τοι πέρα, κ.τ.λ.] Ἐτατίρ. Εν. 

6 οὐ γὰρ δη περὶ φίλων ἀπάγχεο] ϱ οὐ γάρ, κ.τ.λ.]' Έον πο πηαβδέτποῦ 
Απο]. Έτας. 61, Ῥετα], τοῦ Ἐά. Τ]ο | 5θε]ς ἴῆο βαππε οχαοίηθΒς πγηεη {εοτγ 
τοαάΐπρ Ῥετρ]ς ϱἱνθβ ἵβ οὐ γὰρ δὴ παρὰ | 18 οοποθγηθᾶ α5 τν τοπίτο νηθη αοὐια] 

φίλων ἀπάγχεο. Βία πηα]κθβ 16 Ἱπ- | βεηβίρ]ο τεβι]{ ατα ἵη απθβθίοηπ. ο 

{εττοσα[ϊνο, ία) απά 0. Ἠ]]αίτο, 
δ κατὰ λόγον] ΄.8 πηὶρΏί Ῥο εχ- 

Ῥεοίεά.᾽ ΥΤΤΙΠ. 1 ταύτα] Τμ]8 15 Βε]]εν 

παρ᾽ οἵς] ηοβο νι νγ]οπα,᾽ αραιά | τοεπᾶῖπα, απά 16 15 τοίαἰπεά Ὦγ ΒίαΠΣ, 
41ος. 1 ϱλοιι]ά Ῥγείογ οἰλετ ταῦτα οἵ πάντα. 

κ λλωρω ς ών δ.σα« ο οὍυὑωώωω νο. 

ωμά ἁωύμο Β ἐκ ο. ά ιο . ο 
αμ ο ο -- 

κο... 
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ἄνευ τὸ ὅλον οὐκ ἂν εἴη, ὃῆλον ὡς οὐδὲ πόλεως µέρη θετέον ας --- 
ο ο / 9 - «ς / 19) ἀλλ ’ 

ὅσα ταῖς πὀλεσιν ἀναγκαῖον υπαρχειν, οὐὸ ἄλλης κοινωνιας ------ 
9 ων υ ω ο λ / αἃ / Ν λ 

οὐδεμιᾶς. ἐξ ἧς ἕν τι το ὙὝένοι εν Ύαρ τι καὶ κοινον 3 
Ὁὶ - . ν - ” 3/ 5 5 5” 

εἶναι δεῖ καὶ ταὐτὸ τοῖς κοινωνοῖς, ἂν τε ἴσον ἂν τε ἄνισον 
’ Ὡ 9/ Ν ο) ι] 5” ’ 

µεταλαμβανωσιν, οἷον εἴτε τροφή τοῦτο ἐστιν εἴτε χώρας 
[ω  Φ 3. - ’ 3 [ή 

πλήθος εἴτ ἄἆλλο τι τῶν τοιούτων ἐστιν. ο» 
ιό .» Ν ι) 

ὅταν ὃ ἡ το µεν 
Δ Ἱ ’ 4 .] 

τούτου ἕνεκεν τὸ ὃ οὗ ἔνεκεν, οὖθεν ἔν γε τούτοις κοινὸν αλλ . 
- 4 - - 4 ” ’ Ὡ ’ 

ἡ τῷ μὲν ποιῆσαι τῷ δὲ λαβεῖν λέγω ὃ) οἷον ὀργάνῳ τε 
Ν Δ ’ ιά . ” - / 

παντὶ προς το γιγνοµενον έργον και τοῖς δημιουργοῖς" οἰκίᾳ 
ὰ . 9 ’ 5) 3» 4 ; ) οσον 

γαρ προς οἰκοδόμον οὐθέν ἐστιν ὃ γίνεται κοινὀν, ἀλλ ἐστι 
- ’ [ω) ’ ’ Δ Δ 

πῆς οἰκίας χαριν ἡ τῶν οἰκοδόμων τέχνη. διὸ κτήσεως μὲν ι 
- - / ΣΑ] ὃ- 5 . « α ’ - ’ 

δεῖ ταῖς πόὀλεσιν. οὐδὲν ὃ ἐστὶν ἡ κτῆσις µερος τῆς πόλεως" 
λ / 

ἡ οὲ πόλις 
, δι η - ε / ο, η κὰ 9 [ 

κοινωνία τίς ἐστι τῶν ὁμοίων, ἕνεκεν δὲ ζωῆς τῆς ἐνδεχομένης 

πολλὰ ὃ) ἔμψυχα µέρη τῆς κτήσεώς ἐστιν. 

οι 

ρω ΄ Λ 9 ϐ λ ον ’ Δ ” ο’ η 
αριστής. έπει ὸ εστιν ευ αιμογνια το αριστον» αυτή δὲ 

9 - ο ὁ . ας αμ / / .) ο 

αρετής ενέργεια και χρησις τις τέλειος. συµβέβηκε δὲ ουτως 

ὥστε τοὺς μὲν ἐνδέχεσθαι µετέχειν αὐτῆς. τοὺς δὲ μικρὸν Ἶ 

μηδέν, ὃΏλον ὡς τοῦτ᾽ αἴτιον τοῦ γίγνεσθαι πόλεως εἴδη καὶ 

Τὲ 15 ἁΠοι]6 {ο βαγ υγ]αῦ ταύὐτά ΠΙΕΔΤΑΒ. 

Τμο τοαάϊηπρ ταῦτα 86ΕΠ18 {ο Ὀο ϱαρ- 
Ῥοτίεά ὮΥ 56, πόσα ταυτί ἐστω ὧν 
ἄνευ πόλις οὐκ ἂν εἴη. ἈἨείαϊπῖηρ 
ταὐτά, Ἱ οοπβίταθ: Νοπ, βἴπορ ἵπ 
ἴλθ ο.89 οἱ αἲἱ οὔμεν Οήηπσς ννλ]ο, αγε 

Ἱπ ἐ]ιεῖτ παῦατο οοπιροιπᾶ, πνθ ἆο ποῦ 

ἵῃ ἴῃοθ βαπΠθ ἆεστεο οοηβῖάθτ α5 Ῥατίς 
οἳ ἴ]θο π]οἰο λα 5 {ουτπεᾶ, αἱ Όιο 

Ῥατίς ὙΥΏΙοὮ 4Γθ ΏΘΟΘΒΒΑΥΥ {ο 108 Γοτ- 

1ΠαΦΙΟΠ, 8ο ἵς Ἱν οἶεαγ ἰΠαῦ πεϊζῃεν ἵπ 

{με οΏ5ε οἳ α βαἰαίο πιαβί πο {τομ 38 

εβεεη/{]α] Ῥατίς οἳ α βἰαίο αἰ] Όοβο 

νηλ]οὮ ατα ΙπάΙβρεηδαΡΙΥ ΏΘΟΘΒΒΑΤΥ {ο 

158 οχἰβίεποςε, ηΟΣ Ιπ {ἴἨΠθ 60889 ΟΓ ΑΏΥ 
οἴμετ αββοοϊαθίοη, ὙγηΙοἩ {ογπ1β α απΙογ 

η Ἰπᾶ, α Ἠοπιοσεπθοιβ πἨοίἰθ. Έον 

λογο πηιςδῦ Ῥ6,) Ἡο οοπηαθΕ, βοπ1θ 

οπο {μ]πς, απά Όλαῦ ϱΟΠΙΠΙΟΠ απά {πα 

β.1η6, {ο αἲ] νο πατε ἵη {πε αβδοοῖᾶ- 

ΠἼοἨ,) 
8 Τ]ορβίταρΙγ ηϊπϊδετία]5αῬοτᾶΙπαίε 

Γαποβοηβ πηαδῦ Ῥο ἀἰραπσιαϊρποά {γοπα 

ΏιθῃΙσΠεΥ απά ΡροΗξίσα] οπθς---ἴμο Ῥαρῖς 
οἱ {1ιθ βἰαΐο {γοτη (να ῦ νυπῖο]ι τοβύς οἩ 16 

----ἴ1θ πΙΘΩΠΒ {γοπα ἴ1θ οπ----ἐ1θ τούτου 

ἕνεκεν {ΤΟΠ ἴμο οὗ ἕνεκεν. ΤἩ6Υ Ἠανο 

ποῦΠῖηρ 1Π ΟΟΠΙΊΛΟΠ; ῃθ οπθ Ῥτοάπςςβ, 

1ο ούλεχ αοοερίς ἴλμο τοβι]ό: οὐδεμία - 

γένεσιςξ συγγενὴς τοῖς τέλεσι, Πλ. νΙΠ. 

χἴ, 4, Ῥ. 1152, Ῥ. τ4. 

4 διὸ κτήσεως, κ.τ.λ.] Τηετείοτο, 

ὕιοασ] Ῥτορετίγ 18 αὐβο]α{ε]γ εββεπ/]α] 

{ο α βἰαΐθ, γεί 1ὲ 18 Ιη πο ΒΕΩΒΘ α ρατῦ 

οἱ ὕιε αἰαΐθ; 16 18 ἐν ὀργάνου εἴδει, 

πολλὰ δ᾽] 1 ἆο ποῦ θε ἴμπο οΏ]εοῦ οΕ 
ος τεπηατ]ς, 

ἕνεκεν δὲ ζωῆς] Τη]5 18 ἴο ἕν τι καὶ 

κοινὸν καὶ ταὐτό. 

5 αὕτη δέ, κ.τ.λ.] ΄Τηϊ8 οοηβῖβῦβ 

η ἴπο Ρτασίίοο οἱ νἱτίπε, Ῥοί]μ ρετβοηα] 

απά τε]α νο; ἀρετὴ καὶ ἀρετῆς χρῆσις 

τέλειος, ὙλΙο] ]α8ἱ 18 δικαιοσύνη. 

ἐνδέχεσθαι] ΄Ἠανο 16 ἵη ἐλεῖτ ρούγεγ 
{ο αὐθαῖη 16.) 



- Ώ Ν / 
1338 Β 6 οὔνται καὶ τας πολιτείας. 

Τ]ν]1βΊοη οἳ 

9πβ οἱ {μα 
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διαφορὰς καὶ πολιτείας πλείους' ἄλλον γὰρ τρόπον καὶ δὺ 
5/ σα ” ’ ’ / { / 

ἄλλων ἕκαστοι τοῦτο θηρεύοντες τούς τε βίους ἑτέρους ποι- 
5 / Ν 4 / / 
επισκεπτεον δὲ και ποσα ταυτι 

ι) ο 4 / . ολ Αα, . Δ Ὁ] ’ Ὁὶ / 

εστιν ων αγευ πόλις ουκαν ει και Ύαρ α λέγομεν ειναι μερη 

) 5 [ λ 2’ 5 - κ 
πόλεως. εν τουτοις αν ει αναγκαιον υπαρχειν. ληπτέον 

/ -. Δ Ὀ ρι. 9 2” λ ” . 
τοίνυν τῶν έργων τον ἀριθμόν ἐκ τούτων γαρ ἐσται δῆλον. 

ω) ἃ Ὁὶ ε / ” ες [ή ” [ή 

7 Π]ρῶτον µεν οὖν ὑπάρχειν δεῖ τροφήν, ἔπειτα τέχνας (πολ- 
ο ΝΔ 9 ’ - Δ - / το ) Ώ 

λῶν γαρ ὀργανων δεῖται τὸ ζην), τρίτον δὲ ὅπλα (τοὺς γαρ 

κοινωνοῦντας ἀναγκαῖον καὶ ἐν αὑτοῖς ἔχειν ὕπλα πρός τε τὴν 
3 ’ [ 9 ’ ’ . Δ 4 ” 5 - 

αρχήν, τῶν απειθούντων χάριν, καὶ προς τους ἔξωθεν ἀδικεῖν 
- Δ 

ἐπιχειροῦντας). ἔτι χρημάτων τινὰ εὐπορίαν, ὅπως ἔχωσι καὶ 

πρὸς τὰς καθ) αὑτοὺς χρείας καὶ πρὸς πολεμικάς, πέµπτον 

δὲ καὶ πρῶτον τὴν περὶ τὸ θεῖον ἐπιμέλειαν, ἣν καλοῦσιν 
ε / 9’ 1 λ » Δ λ / . , 
ιερατειαν» ΕΚΤΟΝ δὲ τον ἀριθµον και παντων αναγκαιοτατον 

/ κος , λ ο / . κα 
κρισιν περι πων συμφερόντων και των δικαίων των προς αλ- 

8 λήλους. 
ο 3 - 

ως ειπειγ. 

Ν 4 Ὁ ” ο. Αα 8 Ὀὶ ὸ - ” ’ 

τὰ μὲν οὖν ἔργα ταῦτ᾽ ἐστὶν ὧν δεῖται πᾶσα πόλις 
- Δ . 

ἦ γὰρ πόλις πλῆθὀς ἐστιν οὐ τὸ τυχόν, ἀλλὰ 
ν Ν ο, ε να ον , ο) , 

προς ζωὴν αυταρκέες» ως φαμεν εαν οε πι τυγχανη τουτων 

5 - Σο ε ο ο ν / 4 ’ 
ἐεκλεῖπον. ἀδύνατον απλῶς αυταρκ” την κοινωνιαν ειναι ταυ- 

ο την. 

πόλιν. 

’ 8 3 ’ ΄ 

ἀνάγκη τοίνυν κατὰ τᾶς ἐργασίας ταύτας συνεστάναι 

δεῖ ἄρα γεωργῶν τ᾽ εἶναι πλῆθος, οἳ παρασκευάσουσι 
λ , λ / 9 Δ / λ ο τν 

την τροφή», καὶ τεχνίτας καὶ Το μµάχιμον, καὶ το εὔπορον, 
- . - .] / .) ή 

καὶ ἱερεῖς, καὶ κριτας των αναγκαιων και συμφερόντων. 

Δ / ” 

Διωρισμένων δὲ τούτων λοιπον σκέψασθαι πότερον πασι 

’ ’ ’ 5 / Δ 4 » Δ ϱ/ 

κοινωνήτεον παντων τουτων (ἐνδέχεται γαρ τους αυτους απαγ- 

4. λ λ λ / λ Ν , 
τας ειναι και γέωργους και τεχνιτας και τους Βουλευομένους 

τοῦτο] Τη]8 νατ]εῖγ οἱ ΡοβΙοη. 

θηρεύοντες] ΄ 8 ἴλεγ ριγειο 1ῇ, 

6 µέρη] «ρατύς οἳ {ια βἰαίο ἵηπ 
βἰτ]οῦ ΒΕΠΒΘ.᾽ 

ἐν τούτοις] ποῦ Ιάεηβίοα] νη(Ἡ, Ῥαῦ 
Ἰγῖηρ απιοηραύ ἴπεπι, απά οαραβ]ε ος 
Ῥεϊησ ἀείασμεά, 

7. καὶ πρῶτον] Ἐϊτεῦ ἵῃπ Ἱππροι- 
ἴαπορ.᾽ ΤῆΙβ 18 οἆᾱ, 45 Ατὶβίοί]ο ἆοθβ 

ποῦ οδοινπμοτο, εἰμεν ἵπ 1Ίθοτγ οὗ 

1η Ἠϊβ Ῥταοβίοα] ατΓαΠΡΕΙΙΘΗΙ6, ΊὰΥ 

πηπο]Ὦ βίτεδ ΟΠ ἴπο πγοταμῖρ οἳ {ῑε 

βίαΐθ. 

κρίσιν περὶ τῶν συμφερόντων] « ἀεοῖ- 

ΒΙΟΏ ΟΠ ἴΠθ Ῥο]ίογ {ο Ῥε αἀορίθᾶ, απά 

ἴμο αἀπιϊπ]βίταὔίοη οἳ Ἰαβίορ α5 Ῥο- 

Όνεεη 1πΠ απᾶά τηαη.᾽ Ῥε]ον τῶν 

ἀναγκαίων καὶ συµφερόντων. 

δ οὐ τὸ τυχόν] “ποῦ ΑΠΥ «απο 
ΏΤΩΡΟΣ.᾽ 

1Χ. 
ΒΙΠΙΘ.᾽ 

1 ὑποθετέον] ΄ νο πηπβί ῬΓο- 
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καὶ δικάζοντας) ἢ καθ) ἕκαστον ἔργον τῶν εἰρημένων ἄλλους Ὃ 

ὑποθετέον. Ἰ τὰ μὲν ἴδια τὰ δὲ κοινὰ τούτων ἐξ ἀνάγκης στα ιο 

ἐστίν. οὐκ ἐν πάση δὲ τοῦτο πολιτείᾳ. καθάπερ γὰρ αμ. 

εἴπομεν, ἐνδέχεται καὶ πάντας κοινωνεῖν πάντων, καὶ μὴ 

πάντας πάντων ἀλλὰ τινὰς τινῶν. ταῦτα γὰρ καὶ ποιεῖ τὰς 

πολιτείας ἑτέρας" ἐν μὲν γὰρ ταις δημοκρατίαις µετέχουσι 

πάντες πάντων. ἐν δὲ ταῖς ὁλιγαρχίαις τοὐναντίον. ἐπεὶ 8 
δὲ τυγχάνοµεν σκοποῦντες περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας, αὕτη 

9) ἐστὶ καθ᾽ ἣν ἡ πόλις ἂν εἴη μµάλιστ᾽ εὐδαίμων, τὴν ὃ᾽ εὐ- 

δαιμονίαν ὅτι χωρὶς ἀρετῆς ἀδύνατον ὑπάρχειν εἴρηται πρό- 

Ττερον, φανερὸν ἐκ τούτων ὡς ἐν τῇ κάλλιστα πολιτευοµένη 

πόλει καὶ τῇ κεκτηµένη δικαίους ἄνδρας ἁπλῶς. ἀλλὰ μὴ πρὸς 

τὴν ὑπόθεσιν, οὔτε βάναυσον βίον οὔτ ἀγοραῖον δεῖ ζῆν τοὺς 

πολίτας' ἁγεννὴς γὰρ ὁ τοιοῦτος βίος καὶ πρὸς ἀρετὴν ὑπε- 

ναντίο. οὐδὲ δὴ γεωργοὺς εἶναι τοὺς µέλλοντας ἔσεσθαι: 4 13929 
δεῖ γὰρ σχολής καὶ πρὸς τὴν γένεσιν τῆς ἀρετῆς καὶ πρὸς 

τὰς πράξεις τὰς πολιτικά. ᾿ΕἨπεὶ δὲ καὶ τὸ πολεμικὸν καὶ 

τὸ βουλευόμενον περὶ τῶν συµφερόντων καὶ κρῖνον περὶ τῶν 

δικαίων ἐνυπάρχει καὶ µέρη φαίνεται τῆς πόλεως μάλιστα 

ὄντα, πότερον ἕτερα καὶ ταῦτα θετέον Ἰ τοῖς αὐτοῖς ἀποδο- 

τέον ἄμφω: φανερὸν δὲ καὶ τοῦτο, διότι τρόπον μέν τινα δ 

τοῖς αὐτοῖς, τρόπον δέ τινα καὶ ἑτέροι. ᾗ μὲν γὰρ ἑτέρας 

ἀκμῆς ἑκάτερον τῶν ἔργων, καὶ τὸ μὲν δεῖται φρονήσεως 

τὸ δὲ δυνάμεως. ἑτέροις' ᾗ δὲ τῶν ἀδυνάτων ἐστὶ τοὺς δυνα-- 
, / λ ’ / « ’ 5 / 

µενους βιάζεσθαι και κωλύειν. τούτους ὑπομένειν αρχομε- 

2 οὐκ ἐν πάσῃ, κ.τ.λ.] ΄Τηϊς 18 4 µέλλοντας ἔσεσθαι] βο. πολίτας. 

ποῦ 8Ώ ορεΏ αθββίοη {π 6ΥΘΤΥ βἐαίθ.᾽ καὶ πρὸς τὴν γένεσω] Βοΐ]λ {ον εἆι- 

Τ]ιαῖ 18, βοπηθ βίαΐζεςβ Ἠανο ἀθο]άεά 6, | οαέϊοη απά ΓοΥ Ροµδ]σα] Η{6, 

απ ἀῑῆεν {τοπ οίἩετβ, απά ατα νυλΏαῦ ἐνυπάρχει] ΄ατθ ποῦ οη]γ {οαπᾶ εχ- 

ἴπευ απο ὮΥ ἴλαί ἀθοῖίοι. ἘῬπί ος | Ιβίπρ απιοπραῦ {1ο οἴλοι Ρατ (ἐν 
ὕο 146α] βἰαΐο 16 ἵ6 απ ΙπαιΙτγ. ἔλαῦ | τούτου, ΥΠ. 6), Ῥαί απο ονἱἀσπ{Ιγ 
ΤηΣΥ Ὦθ επύεγοά Ἱροῃ. πιορβίύ βἰτ]οῦ]γ ππθπηρετε οἱ {ο αἰαΐθ.᾽ 

8 «Φανερὸν ἐκ τούτων] /αἀπιϊξ ἴπεβο 5 διότι] ΄ὐιαῖ.) 

Ῥγθπ1ῖβεβ, απά 16 19 οἼεαγ. ἑτέρας ἀκμῆς] ΄ οἳ α ἀῑπετεπί ρτίπις,᾽ 

μὴ πρὸς τήν ὑπόθεσυ] ΄ποῦ η | ος ΄ ρετίθοβοη. Τη β.πιθ ἀἰβποβΙοτ, 

τείογεηπος ἴο πε Ἰάεα οἳ ἴλπο ϱΊνεη | 16 ομβετνεά Ίπ Ῥ]α[ο ἐπίκουροι πιά 
αἰαΐο. Οοπρ. ΤΙ. 1Σ. τ. φύλακες; 16 16 ΒΊπΙΡΙΥ ος ο{ αρο. 

ἀγεννής, οἵ ἀγενής] Ῥεε Τ,. απ Β., καὶ κωλύευ] Τ]ϊβ, α5 γγε]] 35 βιά- 
«Ιουν. ζεσθαι, ἀερεπάβ οη δυναµένου». 
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 / / η νὰ ρα. «μίνὸ ε λ λ 4 / 
νους ἀεί, ταύτη δὲ τοῖς αὐτοῖς' οἱ γάρ των ὅπλων κύριοι 

καὶ µένειν Ἡ μὴ µένειν κύριοι τήν πολιτείαν. Λλείπεται τοί- 
4 α 4 ΄ η ΄ Π . / 

νυν τοῖς αὐτοῖς µεν ἀμφοτέροις ἀποδιδόναι τὴν πολιτείαν 
’ 3 α ’ 5 9 ο/ / . 1 ’ ” 

ταύτην, μὴ ἅμα δέ, ἀλλ ὠσπερ πέφυκεν ἡ µεν δύναμις ἐν 
/ ε δὲ / ο / ωλ Α . ” 

νεωτέροιο, ἡ ὁε Φρόνησις ἐν πρεσβυτέροις εἶναι". οὐκοῦν 
ο 3 - - ’ . [ή ια) ’ ” 

οὕτως ἀμφοῖν νενεμῆσθαι συμφέρει καὶ δίκαιον ἐστίν' έχει 
ο/ « ὸ / Δ 9 90/ 9 4 4 . Ώ 

γαρ αὕτη ἡ ὁιαίρεσις το κατ ἀξίαν. ἄλλα µην και τας 
” ωὶ - ν 

κτήσεις δεῖ εἶναι περὶ τούτους ἀἄναγκαῖον γὰρ εὐπορίαν 
εοᾱ ώ, , κ δν . λ ῃ 
ὑπάρχειν τοῖς πολίταις, πολῖται δὲ οὗτοι. τὸ γὰρ βάναυ- 

ο / . / 5» ο ΣΩ) / ο) 4 . 

σον οὐ µετεχει τῆς πόλεως, οὐδ' ἄλλο οὖθέεν γένος ο µη τ]ς 
3 2. / 9 ” 4 ω) ) - ε ’ 

αρετῆς δημιουργόν ἐστιν. τοῦτο δὲ ὃῆλον ἐκ τῆς ὑποθέσεως" 
ΔΝ . - - ’ - 

το µεν γὰρ εὐδαιμονεῖν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν μετὰ τῆς ἄρε- 
- ια] - 

τῆς, εὐδαίμονα δὲ πόλιν οὐκ εἰς µέρος τι βλέψαντας δεῖ 
ι όν ’ . . .) 

λέγειν αὐτῆς, ἀλλ᾽ εἷς πάντας τοὺς πολίτας. «Φανερὸν δὲ 
κ Ὁ ἂν Ὁ 

καὶ ὅτι δεῖ τὰς κτήσεις εἶναι τούτων, εἴπερ ἀναγκαῖον εἶναι 
ας 

λοιπον 

φανερὰ 
ο λ Δ ” / 

ουτε γαρ γέωργον ουτε βαναυσον 

. Δ / Ὁ] ’ .ἳ ’ 

τοὺς γεωργοὺς δούλους Ἰ βαρβάρους Ἰ περιοίκους. 

ὃ) ἐκ τῶν καταριθµηθέντων τὸ τῶν ἱερέων γένος. 

δὲ καὶ ἡ τούτων τάξις. 

ἱερέα καταστατέου: ὑπὸ γὰρ τῶν πολιτῶν πρέπει τιµάσθαι 
Α ο κά λ ; ν . ᾽ , / 3 

τοῦς θεούς" ἐπεὶ δὲ διήρηται τὸ πολιτικὸν εἷς δύο µέρη, τοῦτ 
9 ,. η ’ ε Δ . Ν ’ ’ δὲ ’ 

ἐστὶ τὀ τε ὁπλιτικον καὶ το βουλευτικὀν, πρεπει ὁε τήν τε 

9 ἐστὶν---εἶναι Ῥε]κ]ετ. 

ο 

ταύτῃ δέ] «Μὶς δέτηατ]κ ἴμθ αροάἀοβ!β. 
καὶ μµένειν] ΄απςο, ὮΥ νυ]τίαο οἱ {λλεῖτ 

Ῥοββοβεῖοη ΟΓ αΤΠ1Β, ο ατρ]ίετη ο{ 

Όλο εχϊβίοησθ ΟΥ ηΟΠ-ΘχΙβίθηοθ οἱ {ια 

οοπβ (α1οη. 
6 τὴν πολιτείαν ταύτην] 

ΓαποῦΙοη8 οἱ σογεγππηεηὔ. 
ἀλλ᾽ ὥσπερ, κ.τ.λ.] Τηο αππρ]εβῦ 

ν'αΥ οἱ τεπιθάγΊπς πο ἀβοιι]ογ ἵη 0μ]8 

βοηίεποε 18 {ο αἀορί ἴπε βαρσερύίοη ος 

Ῥε]]ατ, απά ἴΤαηβΡΟΡΘ ἴπο ὕγνο γετῷς 

εἶναι απάἀ ἐστίν, γι α «Ἠαηρο ἵη {πα 

ΒίοΡ8. ΄ΑΑ αἰτεησίἩ παιτα]γ 186 Ἰη 
ἴμο γοιηφετ, νήβάοπα ἵπ {11ο ε]άετ, 0] 

ΒΊΤΕΙΥ 18 ο πο Ῥτϊποῖρ]ο οἩ νο 

ιο ἀϊνίβιοη α]ου]ά ὃο τηαἆς, απά 16 ἵβ 

ἴμε ]αβέ οη9.᾽ 

«Τ]ιαρο 

7. τὰς κτήσει, κ.τ.λ.] ΄Τηο εἶε- 

ππεηῦ οἳ γγεα]0] (τὸ εὔπορον) οαρἩῖ {ο 

τεβίάθ 1π {Πθβο.᾽ 
τῆς πόλεως] ΄οατ β{αῦθ.᾽ 

δημιουργόν] ΄νυη]οι ἆοθεΒ ποῦ ο]{]- 

ναΐο απά Ῥτοάαςσε ν]τζαθ.᾽ 
ὑπάρχει µετά] ΄οαπ οηπ]γ εχ]θῦ συν ]]ι 

νιτύιθ.᾽ 
8 δούλους] 966 Ῥε]ον, ΟΗ. Χ. 121. 

ϱ ὑπὸ τῶν πολιτῶν] ΄ἙΥγ ποπε Ρα 
οἵάπεηβ.᾽ 

πρέπει δέ, κ.τ.λ.] 1 Ἱπο]ῖπε {ο τηα]κθ 
Όλο νγοτᾷβ τοὺς διὰ τὸν χρόνον ἀπειρη- 

κὀτας λε εαρ]οοῦ οἳ ἀποδιδόναι 38 

νγε]] α5 οἱ ἔχειν: ΄απᾶ 16 15 βἰῑπρ {λα 

ἴλοβθ Ὢμο, ἔτοπα ἐμαεῖς ὤτης οἱ Ηΐ6, ατα 

Ραξί {πο αρ9 {ου ἴ]με τποτε βἰτῖοῦ]γ Ρο]ῖ- 
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παπα ἀποδιδόναι τοῖς θεοῖς καὶ τὴν ἀνάπαυσιν ο ί- 

ν. αὐτοὺς τοὺς διὰ τὸν χρόνον "ἀπειρηκότας, 

εἴη ταῖς ἱερωσύναις ἀποδοτέον. ὧν μὲν τοίνυν ἄνευ πόλις 

γευῤγό μὲν 

γὰρ καὶ οσα καὶ πᾶν τὸ θητικὸν ἀναγκαῖον ὑπάῤχον 

. / ..., / / 5 
οὐ συνισταται. και οσα μέρη ο λώρον, νινν 

ταῖς πόὀλεσιν. μέρη δε τῆς πόλεως τό τε ὁπλιτικὸν καὶ ον. 

λευτικόν' καὶ κεχώρισται δὴ τούτων ἕκαστον, τὸ μὲν ἀεί, 
Ν . ’ 

τὸ δὲ κατὰ µέρος. 

Ἔλοικε ὃ᾽ οὐ νῦν οὐδὲ νεωστὶ τοῦτ᾽ εἶναι γνώριµον τοῖς 
” - [ω) λ 

περὶ πολιτείας φιλοσοφούσιν, ὅτι δεῖ διηρῆσθαι χωρὶς κατὰ 
Δ 

γένη τὴν πόλιν καὶ τό τε µάχιµον ἕτερον εἶναι καὶ τὸ γεωρ- 

γοῦν: ἐν Αἰγύπτῳ τε γὰρ ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον ἔτι καὶ 
[ω) ’ . ] κ / Δ ϊ ο) . ΑΧ. 

νῦν, τά τε περὶ τὴν Ἰδρήτην, τὰ μὲν οὖν περὶ Αἴγυπτον 
, ες / 4 , λῤω δὲ . 

Ἄεσώστριος, ὡς φασίν, οὕτω νοµοθετήσαντος, Μίνω δὲ τὰ 
μΑ / ο ”/ ωὶ Δ ων / 

ρχαία ἔοικεν εἶναι καὶ τῶν συσσιτίων 

ᾗ τάξις, τὰ μὲν περὶ Ἐρήτην γενόµενα περὶ τὴν Νίνω βα- 

σιλείαν. τὰ δε περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν πολλῷ παλαιότερα τού- 

περὶ Ἐρήτην. 

λ Δ « / Εφ / Ὀ , 
φασι γαρ οι λόγιοι των εκει κατοικουντων Ιταλόν 

τινα γενέσθαι βασιλέα τῆς Οὐνωτρίας, ἀφ᾽ οὗ τό τε ὄνομα 

των. 

σα] {αποίῖοης, πγπείμετ ο αοὐῖοη ΟΥ 

ἀεμρεταίίοὮτ, βΠου]ά Ῥοί] Ῥετίοτπι 61ο 
ν/οτΏΙρ οἱ ύιθ σοάς8 απά Ἠανε πο τοβί 

ν/Ώ]οἩ (Πεῖγ βετνῖοο τεα τες; {μῖς ἵ8 

ἴπο οἶαβς νΥμ]ο] πιαΥ Ῥο βαεύ αρατί {ογ 
ἴλο Ῥτιεβί]ιοος.᾽ 

1ο ὧν μὲν τοίνυν] Τ]ϊβ εχΡΏγθΒΒΙΟΠ 

τοις Ἰ]σλῦ οἩ {ιο ποτ οΏβοιτο 

βἰαζεππεπί οἱ ΥΙΤΙ. τ. 
γεωργοί] Βρεηροα], Ρ. 25, ποῖθ 27, 

νθηθς {ο τενά γεωργούς, Ὀαΐ 16 5 ποῦ 

ΏΘΟΘΒΡΑΣΥ.  Εοτ (οισ],᾽ ο, 

καὶ κεχώρισται δή] Α νετγ οοποῖρο 

εχρτοββῖοη. ἘἨδθ πιθαπς, {λαί ο δερα- 

ταῦῖοη Ῥεύπθεη ἴ]με Όννο ἀῑνίείοηπς οἱ 

Όλο οἱδίπεηπβ απᾶ ἴ]α ποη-οἴθζεη οἶαβς 

1 Ἱποβασθαρ]ε, νλ]ῖ]εῦ Οιαῦ Ῥείπθοη 

Όιο Όπνο ἀῑνίβίοηβ οἳ ἴΠο οἴδπειβ 18 

ΒΙΠΠΡΙΥ ἃ απαεβῖοη οἳ ὤππθ, Τη ο 
Ώναί οσο, Ἰθ ἐαίκες {]ιθ πο Ὀοάῖθβ, απά 

οοπ/χαβῦς {Ἠετ; Ἰπ ἴλμο βθοοπᾶ, {μα 

ἀϊν]Ιβίοηβ οἳ οηοθ οἱ 6πσθπι, Απά, οοή- 

βεαιθη/{]γ, ἴἼετο 1 α βεραταίοη Ιῃπ 

εβο]ι οἱ {Ἴθεβο ϱ93965,-- ἵπ {]ιθ 9οηθ 0889 

α ἰοία] απἀἆ Ῥεινρείιυα] ροώ 1η 

ἴλο οὗλμετ α ρατία] οη6,᾽ 

Χ. 1 Ἠο Ἰαβ σοῦ πο οιίσοης οἳ 

Ἠϊβ Αἰαΐθ, Ἡθ ΠΒ {ο {Παῖγ αΤΤΑΠΡΟ- 

ΤηΕΩΟ. 

τοῖς περὶ πολιτεία», κ.τ.λ.] Οοπιρατθ 

Πα, 

διῃρῆσθαι κατὰ γένη] ἜΤϊπο οαβίο 

ΒΥΒΊΕΠΙ, 
ἐν Αἰγύπτῳ] Ἠετοά. 11. 16/. 
2 περὶ τὴν Μίνω βασιλείαν] τοίᾳθ, 

1. 312. 

3 οἱ λόγιοι] Ἠετοά. 1. 2, Περσῶν 

οἱ λόγιοι. Νιερα]τ, ᾖέοπι, 1Πἱ8έ. Ν οἱ. 1. 

16, οοπβϊάθτε ἴλαῦ 10 ἵ Απζοσμις οἳ 

ΒΥταουβεο Γτοπη Ὑνλοπη Ατίβζοῦ] 16 Ίιοτο 

ααομπρ.. 

Ῥήν]βίοπ οἳ 

{ιο {απιο- 

τούτους ἂν {1οης οἱ ἐἶιο 
οΙΙΖεΠΡΒ. 

ΤΟ 

1Ο 

Τ]9 οα5ίθ- 
Βγβύεπι απά 
βγββῖθία. 

« 13220 Ῥ 
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4 ” ” 

Τ]ιο οβείο- µεταβαλόντας ᾿Ιταλοὺς ἀντ' Ονωτρῶν κληθήναι καὶ τὴν 
βγβύεπιαπά , ος ρ) ο Ἴ ; ” -.. 4 
αγία, ἀκτην ταύτην τῆς Ἠὐρώπης ᾿Ιταλίαν τοὔνομα λαβεῖν, ὅση 
ο -µϱϱ””όυσ- . Ὁ) [ο ” α- ο] 

τετύχηκεν ἐντὸς οὖσα τοῦ κόλπου τοῦ Σκυλλητικοῦ καὶ τοῦ 
” 3 ’ λ ο 5 3 ” [ή ε η { / 

Λαμητικοῦ: ἀπέχει γαρ ταυτα ἀπ ἀλλήλων ὁδὸν ἡμισείας 
ε ’ 

4 Ίμερας. 
α) ” ν ’ Ώ / ” 

νωτρους Όντας ποιησαι γεωργούς, καὶ νόμους ἄλλους τε 

τοῦτον δὴ λέγουσι τὸν ᾿]ταλὸν νοµάδας τοὺς Οἱ- 

9 - ’ 4 . ’ ” ” . 

αὐτοῖς θέσθαι καὶ τα συσσίτια καταστῆσαι πρώτον. διὸ 
4 - ” . 9 4 0 ’ 4 ” - ’ 

καὶ νῦν ἔτι τῶν ἀπ᾿ ἐκείνου τινες χρῶνται τοῖς συσσιτίοις καὶ 
- ’ αν ”/ δὲ λ 4 . .] . ’ 

6 τῶν νόμων Εενίοι. ὤκουν ὃε τὸ µεν προς τὴν ἢΤυρρηνίαν 
Ὀ λ Ν / Δ - / λ 2 / 

πικοι και προτερον και νυν καλούμενοι την επώωνυµμιαν 

» ν΄ -ν λ ο ον / λ  οὗςν ας 
Αὔσονες, τὸ δὲ πρὸς τὴν ᾿Ιαπυγίαν καὶ τὸν ᾿]όνιον Κῶνες, 

τήν καλουμένην Σιρῖτιν ἦσαν δὲ καὶ οἱ «Χῶνες Οὐνωτροὶ 
.ν ά στ - 

6 τὸ γένος. ἡ μὲν οὖν τῶν συσσιτίων τάξις ἐντεῦθεν γέγονε 
- 4 Δ ζω) - | 

πρῶτον. ὁ δὲ χωρισμὸς ὁ κατὰ γένος τοῦ πολιτικοῦ πλήθους 
9 Φα Ψ 4 λ ε / ο / Δ ’ 

ἐξ Αἰγύπτου" πολὺ γὰρ ὑπερτείνει τοῖς χρόνοι τὴν ἨΝίνω 

7 βασιλείαν ἡ Σεσώστριος. σχεδὸν μὲν οὖν καὶ τὰ ἄλλα δεῖ 
- ’ [ο α . Α 

νοµίζειν εὑρῆσθαι πολλάκις ἐν τῷ πολλῷ χβόνῳ, μᾶλλον ὃ' | 
λ . ο ι 

ἀπειράκις' τὰ μὲν γὰρ ἀναγκαῖα τὴν χρείαν διδάσκειν εἰκὸς | 

αὐτήν, τὰ ὃ εἷς εὐσχημοσύνην καὶ περιουσίαν ὑπαρχόντων 

ἤδη τούτων εὔλογον λαμβάνειν τὴν αὔξησι. ὥστε καὶ 
] 4 Δ [ή 3/ - . 9 . ” ’ 

τὰ περὶ τὰς πολιτείας οἴεσθαι δεῖ τὸν αὐτὸν ἔχειν τρόπον. 
ϱ ᾽ ’ ο) --- - . . ” ” ” 

βὅτι δὲ πάντα ἀρχαῖα, σημεῖον τὰ περὶ Αἴγυπτόν ἔστιν' 

5 Ῥε]κ]κετ Σύρτω. 

ἀκτὴν ταύτην] 'ΤΗϊ8 ΡγΓοΠΙΟΠ{ΟΣΥ;᾽ 
1η {μθ βεηβθ Ίπ ν]]ο]ι {ιο νογά ΟΟ0ς1ΤΑ, 

Ἠετοά. 1Υ. 28. 

ἐντὸς οὔσα] ταπηῖηρ βοα(Ἡγγαγάς 1πῦο 
{πε Τοπῖαη Ὀθα, “οη {πο Ἠϊεποτ βΙάϱ᾽ ο{ 

πο Ῥοιπάατ οἴνεη. Τ]ε ἀῑδίαποα 

Ῥεύνθεη με νο ρα1{ς 16 ὑπεπῖγ πῃΙ]θ6Β, 
απᾶ 18 6ο βτησ]] α8 0ο ]αβάίγ Ατίρζοῦ]ε᾽Β 
Ἰοοκίησ οη ἴμεο Ίππο 5 {οτπηῖηρ {1θ 
Ῥουπάατγ. 3ο 1 εχρ]αϊη ἴπο γὰρ 1η 
ἀπέχει γάρ. 

4 Οἰνωτρούς] Οπ θμ]β βεο ΝΙερυ]τ, 
Ὑο]. 1. 14, 16, απά ῬΡρ. 55, 56, ποίθ 

165. Όητ καὶ νῦν ἔτι, Ετοίθ ΤΠ. 497. 

«κουν] Οπ ς οοπηρατο (τοῦ 1ΠΙ. 
466, απἀ ποίθ τ, απά {ον ἴο ΟἼαο- 

ἨΙαΏΕ, 1Π. 4631. 

Σιρῖτυ] ἨεγπεἈ οοπ]εοίατο Σίρῳ, 

Γον Σύρτο», 18 Ῥεῦΐεν ματ Σύρτιν, απιά 

18 αἀορίύεά Ὦγ Μτ. ατοῦε, ΤΠΙ. 463, ποῖθ 
3. Σιρῖτω 18 Ἠετε αἀορίεάᾶ {τοπα Ν16- 

Ῥαμγ. Ἴοπο. δέ. Ὑοἱ. 1. 1δ. “Το 
ΜΙΤΙ18 8ο τεπονπεά απποηρ {πε 

ἄπτθεκα. 

6 πολὺ γάρ] “1 αγ Ἐρτρί, ΐος, 
ἃο.᾽ 

7 τῷ πολλ χρόνῳ] 0οππρατε ΤΙ. γ. 
τό. 

περιουσίαν] 38 ορροβθᾶ {ο ἀναγκαῖα 
τούτων Βο. τῶν ἀναγκαίων. 

8 νόμων δέ] “ἔνοη Ἰεμετ.”.  δίαμτ 
Ἰηβεγῦς οπηπ] ἨΠοτηϊηαπη τπεπηοτ]ᾶ; {λετε 

18 πο τεσοοτά οἳ λε πε ΨΊεη ΤΠεγ 



| / Νις η 4 9 , 9 ὰ 
Ἱπολίτας. οὐ ῥάδιον δὲ τοὺς απὀρους ἀπο 

| δὲ τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς δαπανήµατα κοινὰ 
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Φ 9 9 , : ὃ . 4 / δὲ 

οὗτοι γὰρ ἀρχαιὀτατοι µεν ὀοκοῦσιν εἶναι, νόμων ὁε τε- 
: Ν ’ - 

τυχήκασι και τάξεως πολιτικῆς. 

ἱκανῶς χρῆσθαι, τὰ δὲ παραλελειμμένα πειρᾶσθαι. ζητεῖν. 

Τ]ο οββ{6- 
ο κο ντ, . βγβίετη απ 

διὸ δεῖ τοις μεν ειρήµενοις βγββ](]α. 

Ὅ " - ὸ - 4 ΄ .ν ο α- λ ’ 

τι μεν ουν ει τήν χωραν ειναι των οπΛλα κεκτήηµκενωνο 

.] - [ω) ο [ή / 5/ / 

καὶ τῶν τῆς πολιτείας µετεχόντων, εἴρηται πρὀτερον, και 
ἕἅ .] ” .] ω) « ’ Ὁὶ - 8 

διότι τοὺς γεωργούντας αὐτῶν ἑτέρους εἶναι δεῖ, καὶ πόσην 
Ν .] . ’ Ὀὶ 4 ’ 3 . ην Α 

τινα χρη καὶ ποίαν εἶναι την χωραν' περι δὲ τῆς διανομῆς 
3 - ’ / . ’ ΓΩ] ια ’ 

καὶ τῶν γεωργούντων, τίνας και ποίους εἶναι χρῆ, λεκτέον 
- . δὲ ” ’ ωὶ ὸ - Δ ῳ 

πρῶτον, ἐπειὸδή οὖτε κοινήν φαμεν εἶναι οεῖν τήν κτῇησιν. 
ϱ/ 4 ΜΑΝ, , ] - [ ο ’ 8 

ὥσπερ τινες εἰρήκασιν. αλλα τη χρήσει φιλικῶς γινοµενη 
. νι - 9 ’ - Α Α , 

κοινήν, οὔτ᾽ ἀπορεῖν οὐθένα τῶν πολιτῶν τροφῆς. περι 
/ [ο [ω) - κ [ον 

συσσιτίων τε συνδοκεῖ πᾶσι χρήσιµον εἶναι ταῖς εὖ κατε- 
’ / « / .  ἁ . 4 ὸ ” .] 

σκευασµεναις πὀλεσιν υπαρχειγ' δι 4ν ὸ αιτιαν συνοοκει και 

- ς 9 ” - ια ’ - ’ 4 

| ἡμῖν. υστερον ερουµεν. δεῖ δὲ τπτουτὼν κοιγώνειν πανγτας τους 

ον . 3 

τών ἰδίων τε εἶσ- 
’ Δ / . ὸ - 4 3/' 9 κ, 

φέρειν το συντεταγμένον καὶ ὁιοικεῖν τήν ἄλλην οἰκιαν. ἔτι 
’ ω) / ’ 

πασης τής πολεώς 
. 9 - / 9 ὸύ / ὸ ο θ 4 ’ 

εστιν. ἀναγκαῖον τοίνυν εἰς ὁύο µέρη ὀιηρῆσθαι την χώραν, 
.ἳ . . ωὶ 4 η) 4 ” - 3 ’ 

καὶ τὴν μὲν εἶναι κοινἠν τὴν δὲ τών ἰδιωτών, καὶ τούτων 
« / - / / ω. α - Δ . ο 

εκατεραν διηρῆσθαι δίχα παλιν. τῆς µεν κοινής το µεν ετερον 

᾿ µέρος εἰς τὰς πρὸς τοὺς θεοὺς λειτουργίας, τὸ δὲ ἕτερον εἰς 
| 4 - ’ ὸ ’ - δὲ - ὸ ω Ν ϱ 

την των συσσιτίιων ὀαπανην, της ὁε των ιὀιωτων το ετερον 

3 γινοµένην Ῥεκκετ. 

Γ3πεγθ νηποαῦ Ίαν απά ρο]θ]οα] αἲ- 
᾿πβηρεπηεηῦ, 

εἰρημένοις] Ῥενετα] ϱοἀϊίοτβ νν]β]ι {ο 

Γτοιᾶ εὑρημένοις, ΠΟΣ 18 ΒίαἨχ αΥεΙ5θ ἴο 

:3μθ «παηρε, νυη]ο] 6θεπης {ανουτεά Ὦγ 

ἴπ, ν. τό. δ01 πάν 1 ποῦ ΠΘΟΘΒΡΑΣΥ. 
:Τηθ 8εηςε ἵ5 νετΥ σοουᾷ νηζ]Ἡ εἰρημένοι». 
ΙΕ]. Χ. κ. 23, Ῥ. 1181. Ῥ. 16. 
Γκατὰ µέρος εἴρηται καλῶς. 

το διότι] «ναί; αὐτῶν ἑτέρους, ΄ἀἱδ- 

Γποῦ ἔτοπα ἴ1λθ οἱδίσεηβ ἔλεπιβε]νοβ.᾽ 

. ἀλλὰ τῇ χρήσει Φφιλικῶς γιομένῃ 

Γκοιήν] 1 Ῥτείει ιο ἀἆαίνο ρατΏοῖρ]α 
[1ο {16 αοοιβαἸνθ. ΄ Ῥαΐέ οοΙπηοι ὮΥ 
:8ιο 186 τηαἀο οἱ 16 ἵπ ο {Γ1επά1Υ βρῖτιζ,᾽ 

εἴ τι 

10 περἰ συσσιτίων] Απᾶ ποῦ οπ]γ 
πηαςδῦ εαο] οἴίπεη ο αἀεφιαθε]γ βαρ- 

Ῥ]εά Ῥούῦ] {ον Ἠϊβ ΟΥ ν/αηζβ απᾶά ο 

{αν ἀεπιαπᾶς οἱ ΠρεταΠύγ, ΄Ὅαῦ αἷβο 

1, 6αὖς Ατριοίϊε, ΄Ίπ ΟΟΠΙΠΠΟΏ γη] 

{πο ρεπετα] νΙενύ, αἱ]ουγ λαῦ α Ῥαρ]ο 

πηθβ8 ἵ6 τοαιΙτεά,᾽ ὅο. 
ὕστερον ἐροῦμεν] ΑΑ Βρεηρε] βα75, 

Ῥ. 1ο, ποῖθ 11, 16 ΤΙΣΥ Ῥο ἴμαῦ ΟΗ. 
ΧΤΙ. 16 ιο ἐτεααπεηῦ οἱ {1ο βαρ]εοῦ 

Ἠετο τείεττεά ἴο, Ῥαΐ0 Όλιαῦ 1 Ἠατά]γ 

αἀεαπαίθ. 

οὐ ῥάδιον] Απᾶ 8 ἴπο Ῥοοι οαηπού 
τηθοῦ {Πς ἀεπιαπᾶ, αβ να] 45 {Πεῖτ 

οὔ]ου νγαη{β, ἴ]ετθ τηιιβύ Ὦθ ΒΟΙΠΘ ΟΟΠΙ- 

ΏΊΟἨ βίου], 

19 

ν Τ]ῆο ϱΊανοα 
οὗ βετέ 
Ῥορα]ᾶ- 
Πο. 

1339 

-- ο 
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Τ]ιο εΊανο μέρον τὸ πρὸς τὰς ἐσχατιάς, ἕτερον δὲ τὸ πρὸς τήν πόλιν, 
οἵ βθτ{ 

ύο κλήρων ἑκάστῳ νεµηθέντων έρων τώ ων Ρορυία- ἵνα δύο λήρ , μηθέ άν ἁρφονή ρ ν τὰψ ν 

Ποπ, ΄ παντες µετέχωσιν' το τε Ύαρ ισον οὑτως εχει και το δίκαιον 
. . ] 

καὶ τὸ προς τους ἀστυγείτονας πολέμους ὁμονοητικώτερον. 
. ” Λ . -- 

ὅπου γὰρ μὴ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, οἳ μὲν ὀλιγωροῦσι 
- Δ 4 { / ”/ « ια / / . 

τῆς προς τοὺς ὁμόρους ἔχθρας, οἱ δε λίαν φροντίζουσι και 
Δ Δ 

παρὰ το καλόν. 

12 

8 4 ” 

διὸ παρ ἐνίοις νόµος ἐστὶ τοὺς γειτνιών- 
- ” ού λ 4 

τας τοῖς ὁμόροις μὴ συµµετέχειν βουλῆς τῶν πρὸς αὐτοὺς 
Ν 4 ο 

πολέμων, ὡς διὰ τὸ ἴδιον οὐκ ἂν δυναμένους βουλεύσασθαι 
- η Φ” , ν . : 

καλώς. τὴν μὲν οὖν χώραν ἀνάγκη διηρῆσθαι τὸν τρόπον 
- .) . 4 

τοῦτον διὰ τὰς προειρηµένας αἰτίας' τοὺς δὲ γεωργήσοντας 
/ / » ὰ - τν 2. δο / 4. / ε 

μάλιστα μέν, εἰ δεῖ κατ᾽ εὐχήν, δούλους εἶναι, µήτε ὁμο- 

19 

/ ’ ’ ” Ὀ 9 Ὁ ΄ ᾽ : 

φύλων πάντων µήτε θὐμοειδῶν (οὕτω γαρ ἂν πρὀς τε την 

ἐργασίαν εἷεν χρήσιμοι καὶ πρὸς τὸ μηδὲν νεωτερίζειν ἀσφα- 
- ’ 4 ’ ’ ’ -- 

λεῖς). δεύτερον δε βαρβάρους περιοίκους παραπλησίους τοῖς 

εἰρημένοις τὴν φύσιν. ’ 4 4 4 ὃί ι) - 

4 τουτων δὲ τους μεν ιοιους εν ποις 

ο 

ΤΙ πρὸς τὰς ἐσχατιάς] ζοη {9 Ῥου- 
ἆ6γᾳ. 

οὕτως ἔχει] « Έοχ ϱο ἴῑα ἀῑν]ϊβῖοη Ίας 
Γ4ΙΤΏΘΑΑ ἵηπ 16 απά Ἰαβᾷσθ; απά νηθ]ι 

τ6ίετεηοθ {ο Πο ΤΘ νηἩ πεϊρηΏῬοατ- 

Ίηρ 0τίρ6β, 16 Ἠδβ α. νετΥ οοηβιάεταβ]ε 

{6πάεΠΟΥ {ο Ῥτοάποθ απΙῦγ οἱ {εε]ῖπρ. 

1 βαρΡίγ, 16 υπ] Ῥε Β6εη, ἴλμε ποπη]- 

ηαῦ]νε {ο ἔχει. 

12 Οοπιρ8το Τῆπο, 11. 21, ἴ]ε 988θ 

οἳ {πο ΑολατγπΙαηβ; αἱδο Ἀάπιρετβ 

ΧΧΧΠ. ἴΌλπμαῦ οἳ ο {πῖρες Ῥοεγοπά 

{1 οτάαη. 

παρ) ἐνίοι] η τείετεπορ 15 τἹη- 
Κπονη. 

13 οὕτω γὰρ ἄν] Έον 1 πεϊ]θνγ οἱ 

{Ἴθβο, 

βαρβάρους μα Βομπθ]άετ Ἱη- 

αετύς ἤ, απά νῦ] ΒΟΠΠΘ ΤΘΔΒΟΗ, ]οο]κ- 

Ίησ αἲ ΙΧ. δ, ν/Πεγε, α5 Ἠετε, ἴ1π6 ϱΊανεβ 

απο τηαχκοεά ο Ἠτβῦ, απά Ί]θι Όννο 

οὔμετ οαββεῦ απο οἴνει, εἶπεν Ῥαχ- 

Ῥατίαη Ῥετ]οροϊ, οἵ ρετῖοροῖ οἳ 6ο Βαπιθ 

ἦ 

ί 4. - , η ο, 4 ὃ) δν - Α Ἡ 
ιοιοις ειναι των κεκτήκενων ταᾶς ουσιᾶς. τους επι τη κοιν π 

Ε ταοθ 38 {16 τυ]ῖπσ Ῥοάγ. ἘῬαΐ, οπ πθ 

νλο]ς, 16 18 α8 γγε]] {ο Ἱκεερ ἔῑιο τθαάΊης' ι 
ἵη ο θεα. Τη Όλο {οσππε Ῥάβεασς 
Ατβοῖ]θ γναβ τηθγε]γ απππεταξίηρ ἐς ι 
Κῑπάδ ἴλαί πηῖσΗη6, ἴπ {αοῦ, οοπβΗζαίθ . 

ἴπο ἀερεπάεπῦ Ῥορι]αίοηι; Ίετεο Ἡε "ας 
αρεαἰ!ηπρ οἱ πας ἵ ἀεβίαβ]ε, κατ ὰ ι 
εὐχήν, απᾶ Ἡ Ἰθ οοτ]ά ποῦ Ἠαγο βἰατθῬ, 

η γγου]ά ννῖβἩ ιαῦ ἴ]ε ρετ]ανοῖ αμοπ]ά, 

38 {πο ποχέ Ῥθβί {λίπα, Ῥο οἵα ἰοςς 
α]ϊοη {ο ἔῑο ἄτθε]κβ, απά ποῦ ἀερεπιάᾶςι . 
ἄπτεε]κα; απά Ῥοῦν ἆἂδ α πιαβίετ 

ἄτοε]ς {εε]ῖηπσ απά {ποπ ἔλε Ί6ββοπβ 

----- 

γοο]ς οχροτίθποθ, Ἠθ γνας ᾖαβάβεά Ίπ ϊ 
{158 5 νίθνν., 

14 τοὺς μὲν, κ.τ.λ.] ΄Απά {] 
βμοα]ά Ὦο ἀῑνιάεᾶ Ιπίο οἸαββθἙ; μις Ἡ 
οηθ επιρ]ογεά οἩ ἴπε ρτϊναίθ ο .. 

Όοθο ὙΠο Ἰανο ο Ῥτοροτίγ 51ο 

Ῥο {επιβε]νες {ο Ῥτϊναίο Ῥτορετίγ οἳ 

ὠνο ΟΥΥΠΘΥΒ, ἴλθ οἴμθι επιρ]ογθά ρι 
ιο ραρ]ο Ἰαπά αἰοι]ά ὃα ο. | | 
ἰδίους τῶν κεκτηµένων. 
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4 - ” / . ’ 

γή κοινού. τίνα δὲ δεῖ τρόπον χρῆσθαι δούλοις. καὶ ὁιότι 
- - - 4 / 

βέλτιον πᾶσι τοῖς δούλοις ἆθλον προκεῖσθαι τήν ἐλευθερίαν, 

ὕστερον ἐροῦμεν. 
η 4 / ς 4 - 3 Ὡω] Φ 3 / 

Τὴν δὲ πόλιν ὅτι μὲν δεῖ κοινὴν εἶναι τῆς ἠπείρου τε 
” ’ Α ’ ’ 9 ων 

καὶ τῆς θαλάσσης καὶ της χώρας ἁπάσης ὁμοίως ἐκ τῶν 
- ᾽ Δ 4 ωὶ 

ἐνδεχομένων, εἴρηται πρότερον’ αὐτῆς δὲ πρὸς αὑτὴν εἶναι 
Δ ’ ” - [ Ν ’ ’ 

τὴν θέσιν εὔχεσθαι δεῖ κατατυγχάνειν πρὸς τέτταρα βλέ- 
-” ” - Δ 

ποντας, πρώτον μέν, ὡς ἀναγκαῖον, πρὸς ὑγίειαν. αἵ τε 
. Δ 

γὰρ πρὸς ἕω τὴν ἔγκλισιν ἔχουσαι καὶ πρὸς τὰ πνεύματα 
” ” 4 

τὰ πνέοντα ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς ὑγιεινότεραι, δεύτερον δὲ 
Δ / » / Δ Ὁ] αλλ ” δδ λ 

κατὰ βορέαν’ εὐχείμεροι γαρ αὗται μάλλον. τών ὃὲ λοι- 
- 8 ’ 4 Α 

πων πρός τε τὰς πολιτικὰς πράξεις καὶ πολεμικὰς καλώς 
” ᾽ ' 9 ῃ λ ΜΑ ' 9/ 
ἔχει. προς µεν οὖν τας πολεµικας αὐτοῖς µεν εὐέξοδον 
4. / - ΑΦ ’ ’ ὸ 8 ὸ / 

εἶναι χρή, τοῖς δ) ἐναντιοις ὁυσπρόσο ον καὶ ὀυσπερίληπτον, 
’ ’ 4 ’ ” 

ὑδάτων τε καὶ ναµάτων μάλιστα μὲν ὑπάρχειν πλῆθος 
- ” . [ο ’ 

οἰκεῖον' εἰ δὲ µή. τοῦτό Υγ) εὕρηται διὰ τοῦ κατασκευάζειν 

ὑποδοχὰς ὁμβρίοις ὕδασιν ἀφθόνους καὶ µεγάλας, ὥστε 

Τ]ιο εἶανο 
ΟΥ βοτ{ 

Ῥορια]α- 
Που. 

11 

Τ]ιε οἵ γ. 

1230 Β 

µηδέποτε ὑπολείπειν εἱργομένους τῆς χώρας διὰ πόλεμον.. 
ΜΑΝΑ - ας / / - » / ο 
επει δὲ δεῖ περι υγιειας φροντίζειν των ενοικουντῶν. τουτο 

» 5 Δ . - » λ / ” / λ λ 
ὸ εστιν εν τῷ κεῖσθαι τον τοπον εν τε τοιουτῳ και προς 

ἆθλον προκεῖσθαι] ΄1άρετυγ εποι]ά 
Ῥο Πε]ά ου {ο αἲ] οἳ ἔλεπα α8 α τοπατά 
ἳο Ὦο αὐαϊποά Ὦγ οχοετίοη.) 

ὕστερον ἐροῦμεν] Της 1 οετίαϊπ]γ 
ποῦ οΊνεη Ίπ πγ]αῦ νο Ἠανο οἱ Ατὶς- 

1οῦ]εΒ νγοτ]κ. 140 ἵ6 οηθ οἱ {1ο οἸεατεβύ 
Ῥαββαρες 1Π {ανοιτ οἱ 15 Ῥεΐηςρ α {ταρ- 

ΙηΘΩΘ. 

ΧΙ. 1 κουφὴν ἐκ τῶν ἐνδεχομένων] 

έβο [αγ α5 οἰτουτηβίαποςς υ]] Ῥρεττηῖέ, 

; θᾳπδ]11Υ ορεπ {ο,) ὅο, 

αὐτῆς δὲ πρὸς αὐτὴν τὴν θέσω] ’Έοτ 
Γιο Ῥοβίθίοη ο πο οἱγ Ἰθβε]ί, απἀ 

' νπμοαῦ ταίθτοηοθ ο απγίμ]πρ Ῥιαῦ 

1ῇ8ε]/{.᾽ 
κατατυγχάνεν] ΄Τιαῦ ἵν ππαγ Ῥε 

Γογαιπα{ο ἵπ 158 ροβίξίοη ἵπ {οιχ Ροἱη(β.᾽ 
ἐὰν ἄρα μὴ συµβῇ κατατυχεῖν 6 ἴμπο 

Ῥάββασε αιιοίθά ὮΥ Τ,. απά . {τοπι 

ΤοπιοβίΠθηθβ, ΟΥ. ΧΝΙΠΙ. 288. ὮἜΤ]ο 

ἀϊιου]ίγ ἵπ Ατὶβοῦ]ε 18 {ο πηακο οι 

οἱεατ]γ πε {οαν Ρροϊπίβ. 

2 πρὸς ἕω τὴν ἔγκλισω ἔχουσαι] 
«Τ]οβο υγ]ῖο]ι εΊορε {ουγαγάβ {με εαβί,᾽ 

Οοπιρατο Αγποιά ποίθ οη Τπαος, 
ΠΠ. 22, Τον ἴπο ἀἱῄεγεπσος οἱ {Πο οαβί 

ψητά ἵπ ἄποθςϱ απά Ἐποσ]απά. 
εὐχείμεροι] ΄ Έοτ 6416Υγ Ἰανε α τη]]άετ 

νηηῦθυ,᾽ 

καλῶς ἔχει] ἀερεπάβ οἩ εὔχεσθαι δεῖ. 

3 οἰκεῖον] ΄οξ ἐῑιαῖν οὗνη, «νι Ιη 

{ιο {ούγη 1986Ι/{,’”. Βατ, 

ὑποδοχάς] ΄ταοθγοῖτβ,᾽ ΄ {81]Κ8.᾽ 
ὑπολείπειυ] ΄βο ὑ]ιαῦ ιο 6αΡΡΙΥ πιαΥ 

ΏΘΝΥΕΥ {1 (πετα ὪὝπεη βλιιῦ η. Τη]8 

πηαβέ Ὦο ἴ]ιθ 886Ώβ6, Ῥιαέ 1ῦ ΒΕΘΙΩΒ ΑΠ 

ΏΏΟΟΤΩΠΙΟἨΠ 9Ἠ6 {ΟΥ ὑπολείπειυ. 

4 ἔν τε τοιούτῳ] Αβο. ἐν ὑγιεινῷ, “Ίπ 
α Ῥ]αοῬ [ανουταβ]ε {ο Ἠθα]{]ι. 

19---3 
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9 » -- ο - ο 4) 

Τη9 οἳγ. τοιοῦτον καλώς, δεύτερον δὲ ὕδασιν ὑγιεινοῖς χρῆσθαι, καὶ 

τούτου τὴν ἐπιμέλειαν ἔχειν μὴ παρέργως. 
Λ Λ -- ’ Α. - 

στοις χρώμεθα πρὸς τὸ σῶμα καὶ πλειστάκις, ταῦτα πλεῖ- 
/ Δ 4 ε / « |.) . εδ / 4 ὁ 

στον συµβάλλεται πρὸς τὴν ὑγίειαν' ἡ δὲ τών ὑδάτων καὶ 

ὅ τοῦ πνεύματος δύναμις τοιαύτην ἔχει τὴν φύσιν. 
-- - . .] ’ 

ταῖς εὖ φρονούσαις δεῖ διωρίσθαι πόλεσιν. ἐὰν μή πάἀνθ᾽ 
ο πο 9 / ’ 

ὅμοια µήτ᾽ ἀφθονία τούτων 
4 ο . Δ Δ λ / / 

τροφην ὕδατα καὶ τὰ προς την ἄλλην χρειαν. 
” μι ’ ’ 3 / , 

τόπων τών ἐρυμνῶν, οὐ πάσαις ὁμοίως ἔχει τὸ συμφέρον 
Ἆ Φ λ . - 

ταῖς πολιτείαις' οἷον ἀκρόπολις ὀλιγαρχικον καὶ µοναρχι- 
’ ΝΔ . ε ’ 9 .] δ) δέ 

Κόν., δημοκρατικὸν δ) ὁμαλότης, ἀριστοκρατικὸν ὃ) οὐδέτερον. 

ιο] 

’ ο / 4 [ή 3 ’ Δ 

σεων διάθεσις ἠδίων μὲν νοµίζεται και χρησιμωτέρα προς 
ο. / ΑΔ » ω 

τας αλλας πράξεις, ἂν εὐτομος ἢ 
λ λ 

και τον 

.) / α) ϱ ω) ΔΝ ν. ο) ο / ἴ ἀσφαλείας τοὐναντίον, ὡς εἶχον κατὰ τὸν ἀρχαῖον χρόνον: 
ὀυσέξζοδος γὰρ ἐκείνη τοῖς ζενικοῖς καὶ ὁυσεξερεύνητος τοῖς 
9 ’ 

ἐπιτιθεμένοις. -χ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ. (Π.) 

Δ ω / 

ἀλλὰ μᾶλλον ἰσχυροὶ τόποι πλείους: 

ε / ’ . 4 . . 4 

]πποδάμειον Τροπον, προς δὲ τας πολεµικας 

διὸ δεῖ τούτων ἀμφοτέρων µετέχειν (ἐνδέχε- 

[1π8. 

οἷς γὰρ πλεί- - 

διόπερ ἐν 

5 / λ / 9 

1] γαματῶν. χωρις τα τε α. 

περὶ δὲ 

« δὲ ών οι. κ 

 ὁε των ὐίων οική- 

λ ον Δ ’ ῄ 
και κατα τον νεώτερον 

[ 

μὴ παρέργως] ΄α8 α Ῥτϊποῖρα], ποῦ 
α5 α βαροτάϊπαῦε Ῥοϊηθ,.  Τ]πο βπηρ]θ 
ΟΟΠΙΤΠΟΠ ΒΕΏ86 οἱ {118 Ῥαβδασο τοτε 

ηΟ ΟΟΠΙΠΙΕΠ{Β, απά Ἰηπ {πα βοοῖαὶ α’- 

ταηΏσθηιθηίβ οΕ ἔ]ο αποϊεηύ ννογ]ά 0Πμῖβ 

Ἱπιροτίαπῦ Ροϊηῦ νγας ποῦ πεσ]θοίθά. Τη 

ΤΠΟΣΥΘ γεοθηῦ 01ΠῃΘΒ 16 Ίαβ Ῥεεη ΒίταησεΙγ 

ογυετγ]οοκσαᾶ, απά 1η Ἐποσ]απά, εΥεΏπ ΠΟΥ 

λαῦ 1696 Ἱπιροτίαπορ 18 Ῥεϊπρ τθοορ- 

ηϊθοά ὮΥ αἲ], 16 16 {αν ΓΤοπα Ῥεϊπρ Ῥγας- 

σα]1γ αὐθεπάεᾶ ο; ῬρατίΙγ {τοπ ἴμο 

ΙπάΙβροβΙ{1οη 0ο πιθεῦεγετγμ]ησ Ῥαζ {με 

πηΟβύ οτγίηρ 6ν118, νἨΙοἩ 16 οἸαγασοῦει- 
Ἰδί1ο οὗ πο παδίοπα] πηῖπά; Ῥαγ{1γ ἔτοτα 

Όλο ἀεΠβοίεπογΥ ποῦ Ῥγεββῖης 80 ππαο]ι ΟΠ 

ΔΏΥ ΟἸ88β6Β 48 ΟΏ ἴμΠο Ῥοοῦ, απά ἴμα 

Ῥοος 1π α]] βαο] πηαὔζετβ ατα βαοτ]ῃοεᾶ 

{ο 1ο ταίεραγετΒ ; Ῥαγί]γ {Γοπη {πε ο)- 

ΡοβΙῖοη οἱ νεβίθἆ Ιπ{ετθβῖς, νΥηῖο] Ῥτο- 

νοη6 νεβίτίθβ 8 {πο οσο] Ῥονετ, πιά 

ΡατΠαπηθη{ 88 ιο ορηίτα], {τοῦ αοθϊπς 

ψηἩ νίσοιν ἵπ ΑΠΥ στεαῦ ΒΑΠΙἴΑΥΥ 

απεβᾶοηβ πγπεη {19 1ῑνες απά Ἰπ{εγθβίΒ 

οἳ {ο τη]]]οηβ ατα αἲ βίακο. ἜΤὴ]8 18. 

Όλθ οςςδθ {ο αηπ εχ[εηῦ αἰπσα]ατ]ν ἀϊβ- 

ογεάίαρ]θ {ο ουσ Ῥοαδίθά τππ]αῖρα] 
απά ρανΠαιπεηίατΥ ΙπβΙ α{1οἩης, νηοβθ 

Ῥονγαγ 6ο ἱπιροάθ ρτορτθβς 1 α8 υἱαϊρ]θ 

88 ἐποῖτ Ῥούγετ {ο {ογννατά 16, απᾶ 19 18 
ἴλθ {ογταοχ Όλα ῦ αὖ Ῥτεβδεπύ β6επῃΒ Ἰπ 0μθ 

αβοεηάαηζ. αν 

6 περὶ τόπων ἐρυμνῶν] Οπ {λα τα 

πηθχ]ς, 8 Π]αβίταζεά ὮΥ μα Ἠϊκίοτγ οἳ' 
ἄῑθε]ς απά ΤαΠαπ τεριρ]ίορ ος Γεπάα] 
Έπχορε, 1 πθεά ποῦ ἀνγε]. ΑΊ εἴ- 

ἀεπίς οἳ Ἠϊβίουγ ο Ῥο]ξῖος σνῖ]] πιά 1 , 

6ΔΒΥ {ο ἸΠαβίγαίθ, ὰ 

6 ἡδίων μέν] 'Τ]οιρ]ι 1έ 18 Φουβδό κ. | 
Ῥ]εαβαη{εν, ο. 

εὔτομος] ’ βααὶρ]ιέ απιᾶ νγε]] οα{. 
Ἱπποδάμειον] π. 8. π 
τοὐναντίον] ΄ἴ]ε οοπίτατγ βγδίεπι, 38 

16 γης.) 
ἐκείνη] ΄ ὑιαί οἰάες ρ]ατ.) σα 
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ται γάρ, ἄν τις οὕτω κατασκευάζη καθάπερ ἐν τοις γεωρ- 

κ Ἡ ΕΕ - . / ’ 3 λ η 
γοῖς ἃς καλούσι τινες τῶν ἀμπέλων συστάδας) και τήν µεν 
Φλ 3 --- , ” λ , δὲ 4 , 
ὅλην µη ποιεῖν πολιν εὔτομον, κατα µέρη ὁε καὶ τόπους" 

ο ] νι Ν α) / .] ’ ιά ο) 8 

οὕτω γαρ καὶ προς ἀσφάλειαν καὶ κὀσμον ἕξει καλῶς. περι 
. ’ - ν ” 5 ω) .) 

δε τειχῶν, οἱ μὴ φάσκοντες δεῖν ἔχειν τας της ἀρετῆς ἀντι- 
/ / / 9 / « ’ 4 5 

ποιουµένας πὀλεις λίαν ἀρχαίως ὑπολαμβάνουσιν, καὶ ταῦθ 
Αν . 

ὁρώντες ἐλεγχομένας ἔργῳ τὰς ἐκείνως καλλωπισαμένας. 
»” λ λ . 4 « ’ . 4 4 ο) : , 

ἔστι δὲ προς µεν τους ὁμοιους καὶ µῆ πολυ τῷ πλήθει 
ὸ ’ 9 Δ Ν - ’ θ ὸ Δ - - 

ιαφέροντας οὐ καλον το πειρᾶσθαι σώζεσ αι ὃια τῆς τών 
ων 5 / 9 . δὲ ] / . το δέ 

τειχὠν εἐρυμνότητος" ἐπεὶ ὁε και συμβαίνει καὶ ἐνθέχεται 
- . ο) .) 

πλείω τὴν ὑπεροχὴν γίγνεσθαι τῶν ἐπιόντων καὶ τῆς ἀνθρω- 
/ .] - 5 - . / 3 ω) .] - ’ Ν ω 

πίνης καὶ τῆς ἐν τοῖς ὀλίγοις ἀρετῆς, εἰ δεῖ σώζεσθαι καὶ μὴ 
’ - Σε / Δ . / ϱ) / 

πασχειν κακῶς μηδέ ὑβρίζεσθαι, την ἀσφαλεστατην ἐρυμνὸ- 
- - ῃ 5, 

τητα των τειχων οἰητέον εἶναι πολεμικωτάτην. ἄλλως τε 
Α ο) . . αι 

καὶ νῦν εὑρημένων τών περὶ τὰ βέλη καὶ τὰς μηχανᾶς εἰς 
α] 4 3 .] / 

ἀκρίβειαν πρὸς τὰς πολιορκίας. ὅμοιον γὰρ τὸ τείχη μὴ 
: / - / . ” .] Δ 8 ’ ./ 

περιβάλλειν ταῖς πόλεσιν ἀζιοῦν καὶ τὸ τὴν χωραν εὖὐέμ- 

βολον ζητεῖν καὶ περιαιρεῖν τους ὀρειν οὓς τόπους ὁμοίως 
. λ - μ.ο - 5ς/ 4 / / ϱ 

δὲ καὶ ταῖς οἰκήσεσι ταῖς ἰδίαις μὴ περιβαλλειν τοίχους ὡς 
. ’ . ’ Α ’ η.) λ 4 593 ο) / 

ἀνάνδρων ἐσομένων τών κατοικούντων. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦτό 
- ͵ ’ - 4 - 

γε δεῖ λάνθάνειν, ὅτι τοῖς μὲν περιβεβλµένοις τεῖχη περὶ 
η / ” ευ) ’ - - / 4 ϱ 

τήν πὀλιν ἔξεστιν αμφοτέρως χρῆσθαι ταῖς πὀλεσιν. καὶ ὡς 
- ια 

ἐχούσαις τείχη καὶ ὡς μὴ ἐχούσαις, ταῖς δὲ μὴ κεκτηµέναις οὐκ 
” Δ 

ἔξεστιν. εἰ 9ἡ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, οὐχ ὅτι τείχη μµὀνον 
’ . Ν 8 ’ 2 ’ ς 4 .] 

περιβλητέον. ἄλλα καὶ τούτων ἐπιμελητέον, ὅπως καὶ προς 
’ ῤ ον / / 3 8 Ν . 

κόσμον ἔχη τή πολει πρεποντως καὶ προς τας πολεµικας 

7. συστάδας] ΄νῖπθς ρ]απθεᾶ ο]οβε]γ καὶ ταῦθ’] 'απά {λμαῖ {οο ἔποαρ] 61εγ 
απά Ἱττορι]ατ]γ,᾽ αγ Ἱ,. απά ϐ.; Ῥαῦ | 5ο ἴλαῦ ἴμο οἶδῖος υυμ]οἩ Ῥτιάθά Όλμεπι- 
{Πῖβ ἆοος πού 86επη {ο Ὦθ {με ππεαπίης | βε]νοΒ οη ἐλαῦ, ατθ, πεη ὑεβίθᾶ, {ουπά 

Ἠθτο. Τὸ 18 ταῦ]εν νίπος Ρ]απίθά ἵπ {ο | ππηησ. Μτ. ἀτοίθ, Χ. 394, ποῖθ 2, 
απἴποαηχ. ο ἵπ ἴμο ατταπσοεπιοπό οἳ | οοπιπεηθίης οἩ ΠΒ Ῥαββαρεο, {Πϊπ]κα 16 

μα {ουη, ιο αἰγθοῖρ πγου]ά ποῦ, 1]κο | ἀϊβιοα]έ {ο αἀπαῖς οἱ Βρατία, 

Γύπομβο οἱ Ῥ]]αάε]ρβῖα, ταπ ρατα]]ο] απά 
οὐ τῖσηύ ΑΠσΙ6Β, Ῥιαῦ ὧο Ῥ]οσίκβ οί 

Ἠοιβθοβ νγοι]ά Ὦο βο απγαησθᾶ α8 ἴο 

[ποπ ἔπο ορεπίησς οἳ {πο βἰγοοίς. 

8 λίαν ἀρχαίως] ΄ατε θχἴΤΘΠΙΘΙΥ αἩη- ΤΙ οὐχ ὅτι] ΄ποῖ ΠΙΕΓΕΙΥ.᾽ 

Οᾳπαίαά ἵπ ἐλλεῖν Ιάεωβ.᾽ 

ϱ εὑρημένον εἶς ἀκρίβειαν] ΕΙΡ οἳ 
Μαεθάοιπ ϱανθ απ ΙΠΙΙΠΕΠΡΘ ἆθγε]ορ- 
πιεηῦ {ο ἴμο αγ]οτΥ. 

Το οἵγ. 

ορ 

1331 



Το τηααῖς- κατανενεμῆσθαι, τὰ δὲ 
{χαΐζθΒ. ΤΠ 

’ 3 ’ 2 ’ ὀρ . φ - 

89608. πυργοις κατα πτοπους επικαιρους» ἦλον ως αυτα προκαλεῖ- 
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’ . ’ 3/ . . -- ΄ ’ 

13 χρείας, τᾶς τε ἄλλας καὶ τάς νῦν ἐπεξευρημένας. 
Τ]ο οἵ(γ. 

/ ο’ Ἆ .) ο/ λ δὲ ὸ -- - . 

εκτήσουσιν, οὕτω τὰ μὲν εὕρηται τὰ δὲ δεῖ (ητεῖν καὶ φιλο- 
- . ] ’ 3 .] 8 19) 3 - 

σοφεῖν καὶ τους φυλαττομενους' ἀρχῆν γαρ ου) ἐπιχειροῦσιν 

ἐπιτίθεσθαι τοῖς εὖ παρεσκευασµένοις. 
4 - Δ . - - - ΄ 

12 Ἐπεὶ δὲ δεῖ τὸ μὲν πλῆθος τῶν πολιτῶν ἐν συσσιτίοις 

/ 3 ω / 9 ’ - 

ται παρασκευάζειν ενγια των συσσιτιων εν τούτοις τοις φυ- 

4 λακτηρίοις. 
. ’ ᾽ δὲ πα ’ 3 ὸ ὸ ’ Φ 8 Ώ . 

τον ΤΡΟΠΟΥ» πας οε τοις θείοις αποοεὀοµενας οικΊσεις και τα 

- » / / . ῃ ’ ΄ , 
κυριώτατα πων αρχειων συσσιτια αρµοττει ποπον επιτήῇ- 

ῃ ” λ λ .» 9 4 ὡώ ἱς ας νλ Γ ’ 3 | 
δειόν τε εχειν και τον αυτον. οσα µη των (ερων ο νομος ἀφο- Ἡ 

’ . ” ” ἄλλ θ / 

3 ρίζει χωρις { τι µαγτειον α ο πυ οχρΊστογ. 

- ε / 9 Ξ , , ” . π -- 
ποιουτος ο τοπος οστις επιφάνειαν τε έχει προς την της 

-. ν - 4 8 ο - ΄ - η 

ἀρετῆς θέσιν ἱκανῶς καὶ προ τα γειτνιῶντα µέρη τῆς πὀ- 

λεως ἐρυμνοτέρως. 
, » - 4 Ν α! λ 3 Θ / 

τοιαυτής αγορας ειναι κατασκευην οιαν και περι ετταλιαν 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ δ. (ΗΠ.) 

γὰρ τοῖς ἐπιτιθεμένοις ἐπιμελές ἐστι ὃι᾽ ὧν τρόπων πλεογ- 

τείχη διειλῆφθαι φυλακτηρίοις καὶ 

λ - Ἡ λ - ” / 
και ταυτα μεν δὴ πουτον αν τις διακοσµήσειε 

’ 9. ος Ν " - 3 ’ 

πρεπει ὸ υπο μεν τούτον τον τοπον 

[Π18, 

4 
ὠσπερ 

εἴη ὃ) ἄν 

τὰς νῦν ἐπεξευρημένας] /ἴπε τεοεηύ 

ΙηγΘηΠ{Ιοηβ. ““οειχ ἆο Ία ἰποῦαιθ 

πποάετηθ.”. 86. Ἠ1, 

12 τὰ μέν] πιθαη8 οἱ ἆε[εποθ. 
ζητεῖν καὶ Φφιλοσοφεῖν] /αθεῖ ὮΥ 

βοϊεπ!]ῇο πηεί]οςς.᾽ 

ἀρχὴν γάρ] Τηϊβ 18 εαιϊνα]επί {ο 
ἴπο Τατ ππαχῖτη, ϱδἱ Ῥε]]απα ν]ίατο 

νί5, Ῥε]]άπα Ῥρατα. 

ΧΙΙ. τι αὐτά] Αο, τὰ τείχη, “ ἴἶε 

νγα]]8 οἱ {πετηβε]νος Ἰην]{ο τ18.᾽ 
2 τὰ κυριώτατα, κ. τ. λ.] ΄απά ιο 

Αγββ]θία οἱ {πθ πιοβύ Ἱπιρογίαπό Ῥοσγάς 
οἱ τιασ]βίταὔεβ.᾽ 

πυθόχρηστο»] Τη 0ὶβ Ἡο αργεοθς υηϊζἩ 
Ῥ]αΐο, Περ. τν. 427 Β. 

8 ἐπιφάνειάν τε ἔχει, κ. τ. λ.] ΑΔ. 

ο1οβο ἰπαηρβ]αίοι νου]ά ἸατάΙγ οσἶνε 

νλαῦ 1 οοποεῖνο {ο Ῥο ἴλμο πιθαπῖηρ οἱ 
μ]β Ῥαββαρο :--- πμΙο]ι 18 Ῥοῦ]μ οοη- 

βΡΙοιοιβ εποασΏ {ο απα1ΙΗγ 16 {ου 8η 

αρρτορτίαζο β166 {ου {πθ ππεη οἱ επη]πθη{ 

πηθηϊ6 νοπα {61θ βἴαίς ΤΙΑΥ Ῥοββ6βΒ, 
απά 6 ποῦ νηζλποαῦ. οοπβἰἀεταβρίο 
Εἰτεποίλ α5 τεσατάς ἔιο πεϊσΏροιήης ] 

ραγίς οἱ ἴμε οἵγ.᾽ ἐπιφάνειαν ἔχει 

ἐπιφανής ἐστι. ΟΌοπιρ. Τηπο. νΙ. ϱ6. 
τὸ ἄλλο χώριον ... µέχρι τῆς πόλεως 

ἐπικλωές τ᾿ ἐστι καὶ ἐπιφανὲς πᾶν εἴσω. 

οαμτς ἰταπβ]αῦίοη οἳ πρὸς τὴν τῆς 

ἀρετῆς θέσω 5, ““«ἆειτ ροϊεῖσει Ἐτ]α- 
Ῥεπ]αῖό βεΐποι Ῥεβίπιπαπςρ νήητάίς 
οηἑαρτᾶσμο.”. 8. ἨΠ. ἰαπε]αίος Ἱ 
ΙΩΟΥΘ πεατ]γ 5 Ἰ ἀο. “Τε απο 
]οχῖσο Ία ἀῑση]Ιίό ἆεΒ Ῥοιβοππος απ - 
ΤΕΟΕΥΤΑ.᾽ 

πρέπει δε] (οπιρ. ἀτοίε, τπ. 371. 
«Τη Όλο ΤἩεββα]ίαη οἱδῖ6Β, (οιρ]ι Ἱπ- 
λαβϊθθά ἵπ οοηΤηΟΠ ὮΥ Τ]εββα]απ Ῥγο- 
Ῥτϊείοτβ απά 0μεῖν Ῥοπερίας, {πε απαγ- - 

{θγβ αββὶσηθᾶ {ο ΘΔο]ι ποιο {οα τοῦ 

ἀερτεο βεραταίοά: ν]ιαῦ νγας οα]]εἆ 618 | 

Έτεο Ασονα οοι]ά ποῦ Ῥο ἰποάᾷεπ Ὦν 
ΑΏΥ Ῥεπθβῦ οχοερύ ἨἨεηΠ βρεοϊαΙΙγ 
βιπηπιοπθά.”” 

τη ου ρολ 
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ὀνομάζουσιν, ἦν ἐλευθέραν καλοῦσιν. (αὕτη ὃ᾽ ἐστὶν ἣν δεῖ οβίων, υ- 

| καθαρὰν οἶναι τῶν ὠνίων πάντων. καὶ µήτε βάναυσον µήτε αβοτα. 

| γεωργὸν μήτ᾽ ἄλλον µηδένα τοιοῦτον παραβάλλειν μὴ κα- η 

λούμενον ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. εἴη ὃ) ἂν εὔχαρις ὁ τόπος, 

εἰ καὶ τὰ γυμνάσια τῶν πρεσβυτέρων ἔχοι τὴν τάξιν ἐν- 

ταῦθα. πρέπει γὰρ διηρῆσθαι κατὰ τὰς ἡἠλικίας καὶ τοῦτον 5 

τὸν κόσμον, καὶ παρὰ μὲν τοῖς νεωτέροις ἄρχοντάς τινας 

διατρίβειν, τοὺς δὲ πρεσβυτέρους παρὰ τοῖς ἄρχουσιν' ἡ γὰρ ιο 
9 9 - [ο .) ’ ’ ’ α) - 4 

εν ὀφθαλμοῖς των αρχόντων παρουσια μαλιστα ἐμποιεῖ τήν 6 1141 Β 
- . - | .] [ο] 

ἀληθινὴν αἰδῶ καὶ τὸν τῶν ἐλευθέρων φόβον. τὴν δὲ τῶν 
. Ἕ 9 λ .ν 

ὠνίων ἀγορὰν ἑτέραν τε δεῖ ταύτης εἶναι καὶ χωρίς, ἔχουσαν 
’ - .) . ιν ΄ ’ 

τόπον εὐσυνάγωγον τοῖς τε ἀπο τῆς θαλάττης πεµποµενοις 
᾽ - 3 ᾿ 2. , - 9 ᾽ δὲ 8 ρθ ὸ 

καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς χώρας πᾶσιν. ἐπεὶ ὃε τὸ πλῆθος ὁιαι- 
- - - ” ’ 4 ω 

ρεῖται τῆς πόλεως εἰς ἱερεῖς, εἷς ἄρχοντας, πρέπει καὶ τῶν 
4 - ο ’ 4 

ἱερέων συσσίτια περὶ τὴν τῶν ἱερῶν οἰκοδομημάτων ἔχειν τὴν 
/ ν. δ) κ) ’ ς 4 Λ /' ” 

τάξυ. τών ἀρχείων ὅσα περὶ τά συμβόλαια ποιεῖται Ἰ 
.] 9 / ’ 3 ὸ [ο 4 . ’ 3 

την ἐπιμελειανν περί τε γραφας ικων και τας κλήσεις και 
.] ” ᾽ ’ ὸ ’ ” δὲ . ] . 

τὴν ἄλλην τὴν τοιαύτην ὁιοίκησιν, ἔτι ὃε περὶ τὴν ἀγορανο- 
. 3 . ’ ια) Α- 4 - 4 

μίαν καὶ τὴν καλουμένην ἀστυνομίαν. προς ἀγορά μὲν δεῖ καὶ 
4 [ο ΄ - . ) 

συνόδῳ τινὶ κοιν] κατεσκευάσθαι, τοιοῦτος ὃ᾽ ὁ περὶ την 
5 / 5 ΣΤ / » / ι λ ὅ 
αναγκαιαν ἆαγοραν εστι τοπος" ἐνσχολάζειν μεν γαρ την ανὼ 

0ο 
’ ’ δξ 4 . .] ’ ’ - 

τίθεµεν. ταύτην δὲ πρὸς τὰς ἀναγκαίας πράξεις. κνενεμῆσθαι 

δὲ χρή τὴν εἰρημένην τάξιν καὶ τὰ περὶ τὴν χώραν' καὶ γὰρ 

ἐκεῖ τοῖς ἄρχουσιν, οὓς καλοῦσὶν οἱ μὲν ὑλωροὺς οἱ δὲ ἄγρο- 
/ . ’ Δ / Δ 4 9 ” 

νόμους, καὶ φυλακτήρια καὶ συσσίτια πρὸς φυλακὴν ἀναγκαῖον 
ε ’ ” δὲ ε 3 ) 4 , Ὁ) ’ 9 

υπαρχει» ετι ε ἱερα κατα τήν χωραν ειναι γενεμήημενα. τα 

παραβάλλειν] Τη18 νγοτά οοσασς, Εν, 
ντ. χῖν. 6, Ῥ. 1154, ἵπ ἴπθ 86Πβ6Θ ος 

«ραβεῖησ Ἰπίο. Ἠετο 1ὗ ΠΙΘΑΠΒ ΄ἴο 
ΔΏΡΤΟΔΟἨ,᾽ ΄00Π16 ηεατ {0.᾽ 

5 τὸν τῶν ἐλευθέρων φόβον] ΄ Βαο]ι 

{οαγ 8 {ΓΘΕΠΊΕΏ ΤΣΥ {6ε1.) 

6 εὐσυνάγωγον] «νΊιετο ΤΏΔΥ θαβΊ]Υ 

τηθεῦ.᾽ 
τὸ πλῆθος] ΤΗ18 16 απ οἆᾱ βἰαζεπιεηῦ, 

Τ]ογε πηαβῦ Ὦθ 8οΊηΘ πηϊβίακο, {ο Τέ ΙΒ 

Ἱποοηαϊκίοπυ ση ΟΠ. ΤΧ. ΤΕ Ἰε 
ἨηΘΑἨΠΘ τὸ πλῆθος τῶν πρεσβυτέρω», 

βο Ἠπηϊέθᾶ, ἴ1ιε πἰαἰεππεηύ νν]] πο]ά; θα 

6νεη ἴπεη {πο ἀβ]οϊπίθα νγαγ ἵη υνυμ]ο]ι 

Ἠθ {Ἠτοννβ οαῦ εἰς ἱερεῖς, εἰς ἄρχοντας, 

18 τεπιατκαΡ]9. 

περὶ τὴν--τάξω] ἵδ βαρρ]εᾶ, 8 
Βο]ιπεϊάεν Β4ΥΒ, Ἠατβδβ]γ ; Ῥα0 16 16 {ο 

βπηρ]εβύ ννογᾶ, 

7 τὰς κλήσεις] «ἐς ΒΙΤΩΤΙΟἨΒ.᾽ 
συνόδῳ τιωὶ κοινῇ] ΄Ἱτπ βοπιθ ραΡ]ῖο 

Ῥ]ασς ο{ πηθεζίπς.᾽ 

ἀναγκαίαν ἀγοράν] οαιϊνα]επύ {ο 
τὴν τῶν ὠνίων ἀγοράν, ὃ 5. 
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Τ]ο ἀοιδίο μὲν θεοῖς τὰ δὲ ᾖρωσυ. ἀλλὰ τὸ διατρίβειν νῦν ἀκριβολογου- 
4ΡΟΥΑ, 

19 

/ Ν / Ν - ’ 2 / 2 5 
µΜεγους και λέγοντας περι των ποιουτων αργον εστιν. ου 

9 3 ο 4 -- ”- 

9 γὰρ χαλεπὀν ἐστι τα τοιαῦτα νοῆσαι, ἀλλὰ ποιῆσαι μάλλον" ρ µ 
λ 4 8 ’ . ο ” .] ’ . ' ” ’ 

το µεν γαρ λέγειν εὐχῆς ἔργον ἐστι, τὸ δὲ συμβῆναι τύχης" 
ο - ᾽ 

διὸ περὶ μὲν τῶν τοιούτων τό γε ἐπὶ πλεῖον ἀφείσθω τα 

νῦν. 
11 4 δὲ - ’ 3 . ’ . ο) ’ ὸ - 

ερι ὁὲ τῆς πολιτείας αὐτῆς, εκ τίνων και ἐκ ποίων 9εῖ 
’ λ 3” / ’ 8 

Ἡο οοπεΏ- συνεσταναι τὴν µέλλουσαν ἔσεσθαι πὀλιν µακαρίαν καὶ πολι- 
ἰαῦ]οη. 

8 κρατεῖσθαι, τὸ τέλος καὶ τὰς εἰς τὸ τέλος πράξεις. 

[ο ’ 4 . ” ’ 

τεύεσθαι καλῶς, λεκτέον. [ Ἠπεὶ δὲ δύ ἐστὶν ἐν οἷς γίγνεται 
Δ ο . ’ δ᾽ 5 Αα ἁ 1 9 - 4 ᾽ - 

το εὖ πάσι, τούτοιν ὁ᾽ ἐστὶν ἓν μεν ἐν τῷ τον σκοπον κεῖσθαι 
ὰ 4 ος , 5 ν- Δ μα » 9 ᾽ λ 

καὶ τὸ τέλος τῶν πράξεων ὀρθῶς, ἐν οὲα ἐν τῷ τας προς το 
’ ’ ε ’ 9 ’ . - . 

τέλος φερούσας πράξεις εὑρισκειν' ἐνδέχεται γαρ ταῦτα και 
ὸ - 2 / λ - 9 λ ε 4 Δ 
ιαφωνεῖν ἀλλήλοις καὶ συμφωνεῖν' ενίοτε γαρ 9 µεν σκοπος 

κ) - 4 ” ’ κ - - 

ἔκκειται καλῶς, ἐν δὲ τῷ πράττειν τού τυχεῖν αὐτοῦ διαμαρ- 
’ ’ 8 - . η] ΔΝ ’ 

τάνουσιν' ἐνίοτε δὲ τῶν μὲν προς τὸ τέλος πάντων ἐπι- 
’ 3 3 Δ /' ιν πα 3 

τυγχανουσιν, ἀλλα το τέλος ἔθεντο φαῦλον: ὁτὲ δὲ έκα- 

τέρου διαμαρτάνουσιν, οἷον περὶ ἰατρικήν' οὔτε γαρ ποῖόν 
- Δ ο Ὡ] ω) / - 

τι δεῖ τὸ ὑγιαῖνον εἶναι σῶμα κρινουσιν ἐνίοτε καλῶς, οὔτε 
Ν 4 ΄ . - α ’ - 

προς τον ὑποκείμενον αὐτοῖς ὅρον τυγχανουσι τῶν ποιητι- 
- ο. - , [ο 3 

κῶν' δεῖ ὃ᾽ ἐν ταῖς τέχναις καὶ ἐπιστήμαις ταῦτα ἀμφότερα 
ς 

οτι 
4 Ὁ - 9 - - 4 - ὸ / » / ’ 

μεν οὖν τού τ εὖ ζην και τῆς εὐθαιμονίας ἐφιενται παντες. 
’ .) 4 ’ - 4 . ’ ’ - 

φανερόν. ἀλλά τούτων τοῖς µεν ἐξουσία τυγχανειν, τοῖς 
δᾷ ει ὸ [ή ’ ολ ’ ὸ - 8 μι [ή 

1332 ΟΕ οὔ, Οια τινα τύυχην Ἰ φυσιν' ειται γαρ και χορηγιας 
.] 4 - - ’ δξ ’ 4 - ”/ 

τινος το ζῶν καλῶς, τούτου 9ξ ἐλάττονος μὲν τοῖς ἄμεινον 

3 ἓν δὲ τάς Ῥε]κ]ετ., 

ἓν δὲ τάς] Το ππᾶκο {πο βεπίεποθ ϱ εὐχῆς ἔργον] ϱἶβ α αιεβείοη οἑ 

οοπιρ]είθ {πετο βλοι]ά Ὦε ΙἹπβετίεά νήβηΙησ. Οοπρατθ ΤΥ. 1. Ἠο {πτηβ 

ΏΟΝΥ ΓΤΟΠῃ {1θ ὑποθέσεις, ἴ]λθ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ | ἐν τῷ. 

οοπάἹίοης οἱ Πῖ8 αἴαζθ, Ὑ’Ἠ]οὮ Ἡθ τηβὺ ἐνδέχεται γάρ] Όοπιρ. Είῑ, νι. κ. 
Ῥανο αἱ]ουθά τη, ο πο οοπβΙὑαδοη | Ῥ. ΤΙ42-31. 

1986]{, {ο λαοί νυἨ]οἩ ἀερεπάβ οἩ ΤηΔΠ᾽8 
εχετί]οη απ εκ] απά ποῦ οἩ Γοτύπηθ. 

ΧΤΙΙ. 2 Έτοπι ἐς ροῖηί ἆοννπ {ο 
ἴλο επἆ ος 8, οἳ Υ6τΥ ηΘαΤΙΥ, 1 Ἠανο 

επο]οβθοά ἵπ Ῥτασκαίβ, 85 ΑΠ ΠΏΠΘΟΘΑ- 

ΒΗΥΥ ἹηΜετγαρίίοη ο{ {πο τεαβοπίηρ. 

ἔκκειται] ΄αἰαπάς οιαξ νε] απάἁ ἆδ- 
Οποῦ]γ.᾽ δεῖ δέ. ἜΤ]πε αροἀοβῖΒ. 

κρατεῖσθαι] «Ῥοῦ] πααδύ ὃε πιαβύεγες.᾽ 
8 ἐξουσία] ΄ Ίαγο ιο ορροσαπΙ(γ.᾽ 

τούτου] ννοπ]ά Ὦε πποτο τορι]ατ]γ 
ταύτης, αρτεεῖης 38 ἵρ ἆοθθ 1π 8εΠΏ8θ 
νη(Ὦ χορηγίας. 

ο ο. 

ο ο ον ο 

κ. μον σοισαμαη πλω 

νο” 

- -ου.. ι ”-- να πωμνσω ν ο νι 
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οἱ ολ εὐθὺς οὐκ ὀρθῶς Τη οοἩ- 

. 9 4 ᾽ βὐαίΙοἩ, 

επει δὲ το 

’ , η - - 

διακειµένοις, πλείονος δε τοῖς χεῖρον’ 
ο] . ’ ’ 

ζητοῦσι τὴν εὐδαιμονίαν, ἐξουσίας ὑπαρχούσης. 
/ / ,) Δ ας β / ὸ - ο! δ᾽ . . 4 

προκεἰμενὀν εστι την ἀριστην πολιτείαν ιθεῖν, αὕτη ἐστι 
.. ” » « ’ / / δν 9λ 

καθ᾽ ἣν ἄριστ ἂν πολιτευοιτο πολις, ἄριστα ἄν πολι- 
’ . Ὠ] ὸ - ’ 9 δέ 4 / 

τεύοιτο καθ ἣν εὐθαιμονεῖν μαλιστα ἐνδέεχεται τήν πολιν, 
δηλ ϱ ᾽ 1ὸ ’ ὸ ο ρα . λ θ ’ ἃ 

Ἴλον ὃτι τήν εὐθαιμονίαν Οεῖν τι ἐστι. μή λανθανειν. φαμεν ς 
9δ 4 9 - . - ”/ Αα / . / / 4 

ε καὶ ἐν τοῖς ἠθικοῖς, εἴ τι τῶν λόγων εκείνων ὄφελος, ενέρ- 
ω] 3 α- ω) 4 

γειαν εἶναι καὶ χρῆσιν ἀρετῆς τελείαν, καὶ ταύτην οὐκ ἐξ 
ζω) ’ - 

ὑποθέσεως ἀλλ᾽ ἁπλῶς. λέγω ὃ) ἐξ ὑποθέσεως τἀναγκαῖα, 6 
λ δ᾽ ε Ὀ νο ομαὶ - Φ . ελ « ὃ / / ε 

το ὁ) ἁπλῶς το καλῶς' οἷον τα περὶ τᾶς ὁικαίας πράξεις αι 
/ 3 ’ Α 9 

δίκαιαι τιµωρίαι καὶ κολάσεις ἀπ᾿ ἀρετῆς μέν εἶσιν, ἄναγ- 
- ΄ 8 . - 5 [ή ια 

καῖαι δέ, καὶ τὸ καλῶς ἀναγκαίως ἔχουσιν (αἱρετώτερον μὲν 
α] Δ - ω) ’ Ν 

γαρ µηθενος δεῖσθαι τῶν τοιούτων µήτε τὸν ἄνδρα μήτε τὴν 
/ ε ο) 3.8 λ Δ Ν λ . ’ ε ο ας / 

πόλιν), αἱ ὁ) επι τας τιµάας καὶ τάς ευπορίας ἁπλῶς εἰσὶ καλ- 
’ . ᾽ Ν σα - . 

λισται πράξεις. το µεν γάρ ετερον κακού τινος αἴρεσίς Ἰ 
Α 4 ’ αι 

ἐστιν, αἱ τοιαῦται δὲ πράξεις τοὐναντιίον' κατασκευαὶ γαρ 
ω) 8 . υ] - 

ἀγαθῶν εἰσὶ καὶ γεννήσεις. χρήσαιτο ὃ) ἂν ὁ σπουδαῖος 
η . ’ ᾽ ’ 4 - 3/ ’ - / 

ανηρ καὶ πενιᾳ καὶ νὸσῳ καὶ ταῖς ἄλλαις τύὐχαις ταῖς φαύλαις 
8 Δ 

καὶ γαρ 
- ὸ , ΔΝ Δ 9 4 / ς - [ 9 

τουτο ιωρισται κατα τους ἠθικους λόγους, οτι τοιουτος εστιν 

- 3 8 Δ / . - . / ᾿ ’ 

καλῶς' ἀλλα το µακαριον ἐν τοῖς ἐναντίοις ἐστιν. 

ε ὸ ” [ο ὸ λ 1 3 4 8 2 ’ 9 4 ε ο 

ὁ σπουθαῖος, ᾧ ὁιὰ την ἀρετὴν τὰ ἀγαθα ἐστι τὰ ἁπλῶς 

δήλον ὃ᾽ ὅτι καὶ τὰς χρήσεις ἀναγκαῖον σπουδαίας ἀγαθά. 
Ν 8 ων ’ « ω) ὸ Δ . / ” 

καὶ καλαᾶς εἶναι ταύτας ἁπλώς. ιο και νοµίζουσιν ἄνθρωποι 
ω) ὸ / 3 ην. . ω] ” ο) ων ϱ/ 3 

της ευθαιµονίας αἴτια τα εκτος εἶναι τών αγαθών, ὥσπερ εἰ 
- Ν . - - -” 

του κιθαρίζειν λαμπρον καὶ καλῶς αἰτιῴτο τὴν λύραν μαλ- 

4 εὐθύς] ΄ἔγοπι ἴπε οοπηπηθηοεπιεηὔ.᾽ 
5 ἐξ ὑποθέσεως -- πρὸς ὑπόθεσυ] 9εε 

τα 
6 ἀπ᾿ ἀρετῆς] ΤΗΙ6 οχρτεββῖοῃ οςοπΤΒ 

7 χρήσαιτο δέ] Οοπιρ. Είῑν, 1. χὶ. 3, 
Ῥ. Τ{ΟΙ. 1. 

κατὰ τοὺς ἠθικούς] Τ]ιο τείετεποε 18 

Ἱπ ΤΤΙ. ἵν. 5. “Τποισ]λ {Πεγ ατο ἴ]θ 
γορυ]ζς οἱ α νιτίαθ, γεῦ ἴΠεγ ατο ποῦ 

ΊΠΟΥΘ ἴ]λαη 18 ηΘΟΘΕΒΑΤΥ; Ὁ]αῦ ποῦ]ο 

εἰεπιαηί 61ι6γ Ἠανο 18 ποῦ βαὔἱβ{8οὔοτΥ ; 
{ΠοΥ ατθ τὶσΏῦ, Ῥαῦ ἴΠεγ .τθ πού Ἠιοτθ 

ἴμαη τὶση{, Πετο δ ἃ ΤΙΕΑΦΤΘΩΘΒΒ 

αὈοαῦ ἴμαπι. ΤἩ98γ ατο ο{ ὑλθ οἩαταο- 

46 οἱ α ΠΘΟΘΒΡΑΣΥ ον]]. 

ἐπὶ τὰς τιµάς] 8ο. φέρουσαι. 

Σ11ι. Ἡσ. νΙ., Ῥ. Ι112. 15. 
τη 

8 τὰς χρήσεις] Οοπιρ. 11. νι. ο. 

«Τ]ιο π1βο ο{ ὖμο σσοᾶς οἱ {οτίαπο----τῶν 

ἐκτὸς ἀγαθῶν.) 

διὸ καί] Μεπ Ἠανο ποῦ βθεη ἐλαί Ἡέ 

18 1η {μεῖτ αβο απάἆ ποῦ ἵπ {πεπιβε]νοβ 
ὑμαί Παρρίπθββ οοηβΙϱίβ, απά ποῦ βθεῖηπς 
015, Ἠανο (οιρ]ό πετ, Ὦ} α οοπ{.- 
ΒἱοΏ, ἴλμο ο.11898 οἱ ΠαρβΙπθββ., 
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λον τῆς τέχνη. 1 Ἀναγκαῖον τοίνυν ἐκ τών εἰρημένων τὰ μὲν 

ὑπάρχει» τὰ δὲ παραρφινόψφν τὸν νοµοθέτην. διὸ κατ εἰ- 

χὴν εὐχόμεθα τὴν τς πόλεως σύστασιν., ὧν ἡ τύχη κυρία" 
3 

κυρίαν γὰρ αὐτὴν ὑπάρχειν τίθεµεν' τὸ δὲ σπουδαίαν εἶναι 
4 η ’ ”/ . Λο / νν ’ 

τὴν πόλιν οὐκέτι τυχης ἔργον, αλλ ἐπιστήμης καὶ προαιρέ- 
/ ων α) 

σεω.. ᾽Αλλὰ μὴν σπουδαία πόλις ἐστι τῷ τοὺς πολίτας 
ο ωὶ ”- 3 

τοὺς μετέχοντας τῆς πολιτείας εἶναι σπουδαίους: ἡμῖν δὲ πάν- 
- Α / [ο ” 

τες οἱ πολῖται µετέχουσι τῆς πολιτείας. πτοῦτ᾽ αρα σκε- 
νὰ - : . 4 ’ 

πτέον, πῶς ἀνὴρ γίνεται σπουδαῖος. καὶ γαρ εἰ πάντας 
9 δέ ὸ ’ ολ 3 ϱ) σα δὲ Αα - 

ενὀέχεται σπουθαίους εἶναι, µη καθ΄ ἕκαστον ὁε τῶν πολιτών, 
ο ε ’ ο) - 4 ο) .. . Λ 

οὕτως αἱρετώτερον' ἀκολουθεῖ γάρ τῷ καθ ἕκαστον καὶ το 
[ 9 Δ λ » , 99 ὃὸ - ’ 

παντας. ἄλλα μῆν ἀγαθοι γε καὶ σπουθαῖοι γίγνονται 
ὸ 4 - .π ’ δὲ ϱ Ψτὰ ’ ” / . 

ιά τριῶν. τα τρία ὁε ταῦτα ἐστι φύσις ἔθος λόγος. καὶ 

γὰρ φύναι δεῖ πρῶτον, οἷον ἄνθρωπον ἀλλὰ μὴ τῶν ἄλλων 
- 4. 4 Γ 4 - .] 4 / 

ζφων, ειτα και ποιον τινα το σωμα και την ψυχήν. 

5 ἔνια δὲ" οὐθὲν ὄφελος φῦναι' τὰ γάρ ἔθη μεταβαλεῖν ποιεῖ' 

12 

” λ 9 . ” ’ . ’ . - 5 - 

έγια γαρ εστι διὰ τῆς φύσεως ἐπαμφοτερι ζοντα διὰ τῶν ἐθῶν 
ο μες Ἱ Δ - . Δ . . Ὁὶ / - / ἐπὶ τὸ χεῖρον καὶ τὸ βέλτιον. τὰ μὲν οὖν ἄλλα τῶν ζῴων 

/ λ ολ) ”4 ς νὰ Δ δ) ” Ν - ” ” μάλιστα μὲν τῇ φύσει ζῇ, μικρὰ ὁ᾿ ἔνια καὶ τοῖς ἔθεσιν, ἄν- 
λ Δ / - θρωπος δὲ καὶ λόγῳ' µόνον γὰρ ἔχει λόγον. ὥστε δεῖ 

- - ΔΝ Ν Ν 4 .) 

ταῦτα συμφωνεῖν ἀλλήλοις' πολλα γὰρ παρα τοὺς ἐθισμοὺς 
Δ 4 ’ ’ ὸ 4 Δ / »ἳ - 3/. 

καὶ τὴν φύσιν πράττουσι διὰ τὸν λόγον, ἐὰν πεισθῶσιν ἄλ- 
α τε Βε]]κοτ. 

α]] τὶσ]ί αοῖοη ; {19 εἰδὼς καὶ προαιρού- 

΄µενος οἱ Είλ. τ. 1. 3, Ῥ. 1105, 31. 

ἀναγκαῖον τοίνυν] Τη 8εηβο νγου]ά 
Ῥο αι]έε οἶθατ 1 θ]5 πγετο Ῥτουσ]Ώί Ἰπίο 

Ἱπηχηθάϊαίθ οοππεχῖοηπ να με Ετεί 

βεηίοηοθ οἳ {λε ολαρίετ. Έτοτη αἱ] 

Όλαῦ νο Ἠανο βα]ᾶ, 10 {οἱουγβ 38 α. ηΠθ- 

ΟΘΒΒΑΤΥ οΟΏβΘ«(πεηοθ {]λαῦ οἱ 1ο τος π]- 

β1έθς {οΥ α αἴαΐθ βοπιθ τηαβί Ῥ6 αββαπιεᾶ, 

{Ί16Υ ατα πο συ οἳ {οτύαπθ, οὔ]ιθΓΒ 

πηαβδῦ Ῥο Ῥτον]άεά ὮΥ {πο Ἱερϊρ]αζοτ ; 

απά, {Πετείοτε, 80 {87 38 {ιο Ρο]η{ϐ ατθ 
οοποργηεά νγμ]οἩ ἀερεπᾶ οἩ Τοτύππο, 

Ό]ιο οοπβΙ οη ο οχ β{αΐ9 18 8, ΤΊΘΤΘ 

αἀθβίίοη οῇ ν]βηῖηρ. 

κυρίαν Ὑάρ, κ. τ. λ.] ΄ΐοτ, ἴλαῦ Τοχ- 

ἴππο 16 ΒΙΡΤΕΠΩΘ, 38 488υ1ηΘ.᾽ 
ἐπιστήμης καὶ προαιρέσεως] Ἐπου;- 

Ἰράσο απά η], πε Όννο οοπάΙίοης οἱ 

ἡμῖν δέ] ΄απά ἵπ ουσ νγ]6υγ. 

1Ο εἰ πάντας, κ.τ.λ.] ΄σταπ τρ αί 
16 15 ροββ]ρ]θ.᾽ 

οὕτως] ΄εμῇ8 ]αΐέετ να.) 
ΙΙ τὰ τρία] Όοπιρ. Ελ. κ. κ. 6, 

Ῥ. ΙΙ790, 6, 29, Ἠπετε διδαχή ἴα]ςες ἴμο 

Ῥ]8ος οἳ λόγος Ἠετο. 
ἐνιά τε] Ὀείίετ δέ. 

διὰ τῆς φύσεως, κ.τ.λ.] “ΒΥ παίατο 

πποθγύαϊίη, οδραρ]θ οἳ εἶθπειτ στη; 

Ἠχεά ὮΥ Παβρ]θς {ου εν]] οἵ {ος σοος.᾽ 

12 τῇ φύσει] /Ἰπβποί, “παίατα] 

Πππρι]βο,᾽ 
µόνον γὰρ (τῶν ἕῴων) ἔχει λόγον] 

Οοπιρ. 1. 11. 1ο. 
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λως ἔχειν βέλτιον. 
8 ολ - 

τὴν μὲν τοίνυν φύσιν οἵους εἶναι δεῖ Τ]ο οοπ- 
κ µ . . ώς Ἀ .. 5δαζιμίοῃ. 

τοὺς µέλλοντας εὐχειρώτους ἔσεσθαι τῷ νοµοθετῃ, διωρί- 
' λ ” , κ.ε ον, 

σµεθα πρότερον, τὸ δὲ λοιπὸν ἔργον ἤδη παιδείας" τὰ µεν γὰρ 9 
’ λ η.) ’ 

ἐθιζόμενοι µανθάνουσι, τὰ ὃ) ἀκούοντες. 
. Λ δὲ [ο] η / / 9 α) ΄ 

Ἠπεὶ δὲ πᾶσα πολιτικὴ κοινωνία συνέστηκεν ἐξ αρχόντων 14 
λ ψ / - λ , ο ΦΗ, 4. - ν Τε {ο οἆιι- 

μι ΑΛΑ μα δὴ ---- νι Ὑορονν μη δεῖ τοὺς ο ο 
5 αν 

ἄρχοντας καὶ τους ἀρχομένους Ἰ τους αὐτους διὰ βίου" δῆλον .. τσ 
ὰ κ. οσα ζ 

γὰρ ὡς ἀκολουθεῖν δεήσει καὶ τὴν παιδείαν κατὰ τὴν διαί- οποια ἶ 
" .- 

ρεσιν ταύτην. εἰ μὲν τοίνυν εἴησαν τοσοῦτον διαφέροντες 1 
ο ω) 3/- ςϱ 4 .) 8 ια) ο ό « ’ 

ἅτεροι τῶν ἄλλων ὅσον τους θεους καὶ τους ρωας ἠγούμεθα 
- 3 ’ ’ Σω) - .] Δ - 

τῶν ανθρώπων διαφέρειν, εὖύθυς πρῶτον κατὰ τὸ σῶμα πολ- 
ον λ ή 9 

λἠν ἔχοντας ὑπερβολήν, εἶτα κατὰ τὴν ψυχήν, ὥστε ἄναμ- 
4 « ᾽ π 4 ον / 

φισβήτητον εἶναι καὶ φανερᾶαν τὴν ὑπεροχῆν τοῖς ἀρχομένοις 
4 ω) . ά Αα ο /' 4 .) . ] 4 

την τῶν αρχόντων, ὀῆλον ὅτι βέλτιον ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς τοὺς 
Ν ” η) .) ” ’ , 4 ια ” 3 9 

µεν ἄἂρχειν τους ὸ ἄρχεσθαι καθαπαξ. ἐπεὶ δὲ τοῦτ οὐ 8 
- ο/ ω) 4. 

ῥάδιον λαβεῖν οὐδ᾽ ἔστιν ὥσπερ ἐν ]νδοῖς φησὶ Σκύλαξ εἶναι 
Ν / ” ’ - . ’ 

τοὺς βασιλέας τοσοῦτον διαφέροντας τῶν ἀρχομένων, φα- 
Δ ς .] 3 - ’ 

νερον ὅτι διὰ πολλὰς αἰτίας ἀναγκαῖον πάντας ὁμοίως κοι- 
- Α Λ ” . 

νωνεῖν τοῦ κατὰ µέρος ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι. τὀ τε γάρ 
3/ ν Ἡἃ - Δ 4 

ἴσον ταὐτον τοῖς ὁμοίοις. καὶ χαλεπον µένειν τὴν πολιτείαν 
8 -- Λ Ν 3 3 - 

τήν συνεστηκυῖαν παρά τὸ δίκαιον. μετὰ γὰρ τῶν ἀρχο- 4 
/ ’ ’ 3 

µένων ὑπαρχουσι νεωτερίζειν βουλόμενοι πάντες οἱ κατὰ τὴν 
4. Δ . Λ - 

χώραν' τοσούτους τε εἶναι τοὺς ἐν τῷ πολιτεύματι τὸ πλῆ- 
ϱ/ ω] ’ - 

θος ὥστ᾽ εἶναι κρείττους πάντων τούτων, ἕν τι τῶν ἀδυνάτων 
νὰ ’ ο) 3 4 ς ν -- ν) ”/ ’ ζω) 

ἐστίν. ἀλλὰ μὴν ὅτι γε δεῖ τοὺς ἄρχοντας διαφέρειν τῶν 
4 ’ 3 / 

ἀρχομένων, ἀναμφισβήτητον. 
ην ο) - ο» . ω) 

πως ουν ταυτ εσται και πως 

13 εὐχειρώτους] ΄ πιαπαρθα)].᾽ 
πρότερον] ΟΝ. ὙΠΠ. 

παιδείας] ἵη ὅἶθ πν]άρβέ 86ηΏβε, ἑα]ίτης 
{πο ο]]]ά αὖ ιο εατ]θΒύ βίασθ. ΄ Έου 
ΊηΘΏ Ίθατη Ῥατί]γ ὮΥ Ρταςῦίος, ῬατΏ]γ 

ΡΥ Ῥτοσερί.᾽ 

ΧΤΥ. τα τοῦτο δὴ σκεπτέον] Τηῖ8 
Ροῖηέ νγας νΙτυια]]γ δεἰθ]εά ἵπ ΤΙΙ. τν. 

2 εἰ μὲν τοίνυν] Οοπαρατο Ι. Υ. 8. 

Φανερὰν τοῖς ἀρχομένοις] “ ενιἀεπί {ο 
{πο τια]εά. 

8 ὙΣκύλαξ] οἱ Οατγαπάα, Βπή(η, 

Βίοφγ. Οίοί., ννθτο 16 15 πιεηθοηθά, 

Ἴσοα, ελα Ατὶκζοῦ]ο ἶ6 ιο βτευ ντ]θοτ 

ν/]ο τείετς {ο ἨΙΠα, 

βασιλέας] ἀεροιιάβ οη λαβεῖν. 

ὁμοίως] ΄οἩ θα ια] {θγπηβ, ΤΤΙ. χνι. 
8, Αηά ποῖθ ΟΠ τὸ ἀνὰ µέρος ὡσαύτως. 

4 οἱ κατὰ τὴν χώραν] “αἲ] πιο, τοβ- 

ἀθηί ἵπ πο οοιΠΥ, ἆτο πο οἱδίσεηβ.᾽ 

ἀλλὰ μήν] ΄ οη ο οἴμου Παπά,” 
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Τα ἡιο οὐπ- µεθέζουσι, δεῖ σμόφάσθηι τὸν νοµοθέτην. εἴρηται δε πρό- 
που ϐ ’ 

κα... τερον παρὶ αὐτού. ἡᾗ γὰρ φύσις δέδωκε τήν αἴρεσιν, ποιή- 
{ου αἱ] ιθ᾽ ᾽ / 
οἰώσθπβ { σασα αὐτῷ τῷ γενν ταὐτὸν τὸ μεν νεώτερον τὸ δε πρεσβύ- 

Τερο», ὧν τοῖς μὲν ἄρχεσθαι πρέπει, τοῖς ὃ᾽ ἄρχειν. ἀγαν- 
5 - 4 .) 3 νο. / 9 ’ 94 / τρ 
ακτεῖ ὃε οὐδεὶς καθ᾽ ἡλικίαν ἀρχόμενος, οὖδε νομίζει εἶναι 

κρείττων, ἄλλως τε καὶ µέλλων ἀντιλαμβάνειν τοῦτον τὸν 
”/ σ/ / ο ε ’ ε / 5 1 ή 

6 ερανον, ὅταν τύχη τῆς ἱκνουμενης ἡλικίας. ἔστι µεν ἄρα 
ς 4 .) 4 5 4 / . δὲ ϱ ο” 

ὡς τοὺς αὐτους ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι φατεον, ἐστι ὃε ὡς ετέ- 

1288 ους. ὥστε καὶ τὴν παιδείαν ἔστιν ὡς τὴν αὐτὴν ἀναγκαῖον, 
5” δ) ϱ ϱ ’ ωὶ ’ Δ / νά 

ἔστι ὁ) ὡς ετέραν εἶναι. τὸν τε γὰρ µελλοντα καλῶς ἄρχειν 
3 - ’ - ω 5/ .) 5 ’ ’ , 

αρχθῆναι φασι δεῖν πρῶτον. εστι ὸ ἀρχή, καθάπερ ἐν 
”- ν ο ’ 

τοῖς πρώτοις εἴρηται λόγοις, ἡ μεν τοῦ ἄρχοντος χαριν, ἡ 

7 δὲ τοῦ ἀρχομένου. τούτων δὲ τὴν μὲν δεσποτικήν εἶναί 
’ ως . / ω) 3 

διαφέρει -ὃ ἔνια τῶν ἐπι- 

διὸ πολλὰ 
. 4. ’ ο / Α - ' π κ 

των ειναι δοκούντων διακονικῶν έργων και των γνεων ποις 

φαμεν, τὴν δὲ τῶν ἐλευθέρων. 
/ 5 ος . λ κ κά 4/ 

ταττομενγὼων ου τοις εργοις ἀλλα τῷ τινος ένεκα. 

. ’ λ ο Δ . . ΔΝ . ΔΝ Δ 

ἐλευθέροις καλὸν διακονεῖν" προς γαρ τὸ καλὀν καὶ το µη 
Ν .) ς/ ’ ε ’ 3 ε 8 ο 3 ” 

καλον οὐχ οὕτω διαφέρουσιν αι πράξεις καθ᾽ αὗτας ὡς ἐν τῷ 
’ 8 ΄”ν / ος 5 8 4 ’ 8 ” 

8 τέλει καὶ τῷ τινος Ενεκεν. ἐπει δὲ πολίτου καὶ ἄρχοντος 
Τ]ηο ο} - 4 ο κής 9 / Δ 
1θοίς ος τὴν κώκω αἀρατὴν εἶναί φαμεν και του αριστου ἀνδρός. τον 

θἀποαβίοι, 2 αὐτὸν ἀρχόμενόν τε δεῖν γίγνεσθαι πρότερον καὶ ἄρ- 
ς/ α Ἀ - 

χοντα ὕστερον, τοῦτ' ἂν εἴη τῷ νομοθέτη πραγµατευτέον, 
9 ” ” 4 / 8 λ Α / ᾿ 
ὅπως ἄνδρες ἀγαθοὶ γίγνονται," καὶ διὰ τίνων ἐπιτηδευ- 

’ Δ / Ν ’ - 9 / Α ’ . ’ 

9 µάτων, καὶ τἰ το τέλος τῆς ἀρίστης ζωῆς. διήρηται δε δύο 

3 γίγνωνται Ῥεκκετ. 

5 αὐτῷ τῷ γένει ταὐτόν] ΄ ὑ]ιαῦ ν]μ]ο] 

19 1η Ἰπᾶ ἴμο β41ηθ.᾽ 
καθ’ ἡλικίαν] ΄οπ ἴμο στοιιπᾶ ο{αςο.) 

ἀντιλαμβάνειν] ΄ἰο Ἠανο Πρ Ῥεϊν]- 

Ίθσο ἵη 5 πτη, ΨΠεη ο βΠδ]1 Ἠανθ 

τθασοηΏεᾶ ἴθ Ῥτορετ ας9.᾽ ἔρανον ἵδ 

Ἠβθά 1η α ΥΕΤΥ 6εποτα] 86ΠΡ6. 

7. οὐ τοῖς ἔργοις, κ.τ.λ. ] 'ποῦ ἵη ναού 

16 ἆοπθ, Ῥαΐῦ 1η ἴλμε ο,]θοῦ Του πγΙοὮ 1ῆ 

19 ἆοπθ.᾽ 

καὶ τῶν νέων, κ.τ.λ.] ΄6Υεπ {ο Όλα 

γουΏς ΓΘΕΠΙΔΗ.᾽ 
ἐν τῷ τέλει] ὁρίζεται τῷ τέλει γὰρ 

ἕκαστον, ΕίΛ. ΤΠ. 19Ο, 6, Ρ. 1115, 6, 22. 

8 ἐπεὶ δέ, κ.τ.λ.] Τηἱς6 15 ἀϊβοιβροά 

αὖ οοηβΙάεγαρ]ο Ἱεπροι ἵπ ΤΠ. τν. 
πολίτου καὶ ἄρχοντος τηπβῖ, Ἰπ αοοοτᾶ- 

8πΏοςθ να (Παῦ οἩαρίες, Ὦο {α]κεη νετγ 

ο]οβα]Υ {οσείμετ, “Τ]1ο ν]τίαθ οΕ ἴἶε 
οἴδίσεπ, 1 υλαῦ οἴΙσεπ Ὀθ αἱδο α τη]ετ, 

απά {λπαῦ οἳ {πε Ῥεβῦ της, ατα Ιάθπ{ῖ- 

σα].  πολίτου καὶ ἄρχοντος ΔΏβΒΥΥεΤΕ Το 

{Πθ τινος πολίτου ο ΠΤΙ. 1Υ. 9. 
ὅπως γίγνονται] 1 αἀορί 8 τεαάῖπρ 

ἵη Ῥτείεγεποθ {ο Ῥε]]κοι “Ίου ϱοοἆ 
οἱθΙΖ6ΏΡΒ απο {ογηιθᾶ,᾽ ντ απ ΙΠ{ΕΤΤΟ- 

ραΐ1νε βεπςο, ὑμαί 18,ατιά ποῦ α βπα] οηο. 

ϱ διῄρηται] Ελ. 1. ΧΙΙ, Ῥ. 1102; ΥΙ. 

Ἡ, Ῥ. ΤΙ99 Δ. 
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Τ]ε οΡ]εοίβ 
οἱ εἆασα- 

ΠοἨ, 

’ - α ο λ λ ”/ ό θ) ε [ιά Ν δὃ' 5 

µέρη τῆς ψυχῆς, ὧν τὸ µεν ἔχει λόγον καθ’ αὐτὸ, το ὁ . οὐκ 
5 λ . δν { / 9) ε / ὸ / ου χ 
ἔχει µεν καθ) αὑτό, λόγῳ ὁ) ὑπακούειν ὀυναμενον' ὧν Φαμεν 

ν 9 λ Ὁ 9 4 9 3 : λ , Π ; 
τας αρετας εἶναι καθ᾽ ἃς ἀνηρ αγαθος λεγεται πως. Ὥτού- 

δ) 5 / α Δ / - Δ ο ὸ . 
των ὁ) εν ποτέρῳ μᾶλλον τὸ τέλος, τοῖς µεν οὕτω 9ιαιροῦσιν 
« ε - λ . ” - / α α Ν να - 
ὡς ἡμεῖς φΦαμεν οὐκ ἄδηλον πῶς λεκτέον. αἰεὶ γάρ το χεῖ- 

- / ’ α) σα Δ . λ « / / 

ρον τοῦ Βελτίονός ἐστιν ἕνεκεν, καὶ τοῦτο Φανερον ὁμοίως ἐν 
- Δ ’ 4 - Ν ’ /' δὲ Δ 

τε τοῖς κατᾶ τέχνην καὶ τοῖς κατα φύσιν, βέλτιον ὃε τὸ 
/ ” ’ [ή νὰ φ ο ./ / 

λόγον εχον" διήρηταίἰ τε διχῆ. καθ ὄνπερ εἰώθαμεν τρόπον 

διαιρεῖν' ὁ μὲν γὰρ πρακτικός ἐστι λόγος ὁ δὲ θεωρητικός" 

-- 

ϱ / Ὁ) Φ ’ δι ο 3 Α . ’ δᾗ 

ὠὡσαύτως οὖν ανάγκη ιηρῆσθαι καὶ τοῦτο το µέρος ὀῆλον 11 
α 3 . ’ ο) ᾿ ’ 9 ο ”/ Ἡ ὸ - 9 

ὅτι. και τας πράξεις αναλογον ἐρούμεν ἔχειν, καὶ ὁεῖ τας 
- ’ ’ ε / Ὡ) - ὸ / 

του φύσει Βελτίονος αἱρετωτέρας εἶναι τοῖς ὀυναμένοις τυγ- 
- - - 3 ’ - 

χάνειν  πασῶν Ἰ τοῖν δυοῖν' αἰεὶ γαρ ἑκάστῳ τοῦθ᾽ αἱρε- 
- ο ’ 4 Γον 

τώτατον, οὗ τυχεῖν ἔστιν ἀκροτάτου. διήρηται δὲ καὶ πᾶς 
ε ’ ΄ 9 / . .] .] .] / αι 4 ’ 

ὁ βιος εἰς ασχολιαν καὶ εἰς σχολην καὶ πὀλεμον και εἰρήνην, 
ον - . 4 3. - .) 4 

καὶ τῶν πρακτῶν τὰ µεν εἰς τα ἀναγκαῖα καὶ χρήσιμα τὰ δὲ 
[ή ο] ’ 

εἰς τὰ καλα. περὶ ὤν ἀνάγκη τὴν αὐτὴν αἴρεσιν εἶναι καὶ τ3 
ο. ο α - ’ [ο] 

τοῖς τῆς ψνυχῆς μέρεσι καὶ ταῖς πράξεσιν αὐτῶν, πόλεμον 
4 πρ, / ΄ / δὲ - ἁ δ) 5 » δ 

μεν εἰρήνης χαριν, ἀσχολίαν ὁε σχολΏς, τα ἀναγκαῖα και 
ον - .] ’ ια) . 

χρήσιμα τῶν καλῶν ἔνεκεν. προς παντα µεν τοίνυν τῷ 
ή ’ ’ .] ] .) ’ - 

πολιτικῷ βλέποντι νοµοθετητέον, καὶ κατὰ τὰ µέρη τῆς 
ο Ώ . . ’ .) - ” ᾽ λ 4 

ψυχΏς και κατα τας πράξεις αὐτῶν. μᾶλλον ὃξ προς τα 
/ η λ λ 4 Ν ῃ 4 ο λ 

ελτίω νυεέυ ο τέλη. τον αυτον δὲ τροπον και περι τους 

βίους καὶ τὰς τῶν πραγμάτων διαιρέσεις" θεῖ μὲν γὰρ ἀσχο- 

δυνάµενον] βΠου]ά Ὦο δύναται. Τηετο 
18 ο βΙπλῖ]αχ Ιπαοσυτασγ 1η 1. γ. 9. 

{ατθ, ο οἱ 6θ ἔννο Ῥατίβ οοηοθγηεᾶ Ιπ 

Ώιοτα] αοὐΙοη,᾽ ιο συνθετόν οἱ ΠΜ. χ. 

7, δ, Ῥ. 1177, Ὦ. 25 ὈοςῬβ Ἠθ πιθαη 

ὑλπαῦ νο οασ1έ, ΙΓ νο οαη, εχο]αβῖνεΙγ 

ο οι]θ]ναίο ιο Ἠ]σ]ερί ρατῖ, ἴο ἴμο 

1Ο διῄρηται]βο. ὁ λόγος. ΄ΤἩδεγεαβοη,᾽ 

ποῦ ΄ἴμε ταῖοπα] ρατῖ,᾽ τὸ λόγον ἔχον. 

11 ὡσαύτως] “Το οοιγθεροπά νη( 

Ός ἀῑν]Ιβῖοη ἔπεη τησθῦ ἴΠο ρατῦ εν]- 
ἀεπί]γ Ῥο ἀῑνιάεά, απά πε αοἴϊοηβ οἳ 

οἶίπεν ἀῑνίθίοη ν]] αἀπαρ οἳ α ϱΟΥ- 

τθβροπά(πς ἀϊνίδίοη ασα1ῃ.᾽ 

ἢ πασῶν ἢ Τοῖν δυοῖν] 18 ἴἶο παθαή- 
Ίηπσ: “Τ]ο αοἴϊοης ο{ {πο Ἠϊρ]εν Ῥατίό 
816 ΠΙΟΥΘ 0ο Ῥε οἨοβεη ὮΥ ἴ]οθο νο 

Ίανο 16 η {Πεῖγ Ῥονγεγ {ο ἆο Αο, Όλα 

ἴ]να αοὔϊοπβ οἳ α]] {με ρατίβ οἳ ος τπ8- 

επτο οχο]αβΙοΏ, ἐλαῦ 1Α, οἱ {θ Ι91γ6Υ. 

16 15 νετ ἀλβοι]ε; γευ λα νοα]ά 

Ρῖνο α 89ΠΑΒΘ, 

12 καὶ πᾶς] ΄α {ατί]μον ἀῑνίδίοη 18 

ιαῦ οἱ αἲ] 11ο, ὅτο.᾽ 

καὶ τῶν πρακτῶν] οαγε]θβεΙγ εἰαίεά. 
τὰ πρακτά, τὰ μὲν ἀναγκαῖα καὶ χρή- 

σιµα, τὰ δὲ καλά. 

13 αἱρεσυ] εφαἱνα]εηπῖ {ο διαίρεσιν. 
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ος λεῖν δύνασθαι καὶ πολεμεῖν, μάλλον ὃ᾽ εἰρήνην ἄγειν καὶ 
ο υσα- 

’ 5 ῃ . .] ’ . 

ἄοη, σχολάζειν' καὶ τἀναγκαῖα καὶ τὰ χρήσιμα δε πραττειν, τα 
”- ’ 

δὲ καλὰ δεῖ μάλλον. 
- ” ” ὸ / . 8 / ε ’ Α 

1333 Β παῖδας ἔτι ὄντας παιδευτέον καὶ τὰς ἄλλας ἡλικίας, ὅσαι 

4 ο 

ὥστε πρὸς τούτους τοὺς σκοποὺς καὶ 

. ” ” -- 

15 δέονται παιδεία. οἱ δὲ νῦν ἄριστα δοκοῦντες πολιτεύεσθαι 
ω) ε ’ 4 ω) ω) ε ’ / 

τῶν "Ἑλλήνων, καὶ τῶν νομοθετῶν οἱ ταύτας καταστήσαντες 
Δ / ” Δ Δ / 

τᾶς πολιτείας, οὔτε προς τὸ βέλτιον τέλος φαίνονται συν- 
’ 8 4 .] ’ .] 

τάξαντες τὰ περὶ τὰς πολιτείας οὔτε πρὸς πάσας τὰς ἀρε- 
Δ ἃ ’ ια 4 / 3 Δ ο) 3 / 

τὰς τοὺς νόμους καὶ τὴν παιδείαν, ἀλλὰ φορτικῶς ἀπέκλιναν 
Δ λ 4. 

πρὸς τᾶς χρησίμους εἶναι δοκούσας καὶ πλεονεκτικωτέρας. 
4 - ϱ/ 

τό παραπλησίως δὲ τούτοις καὶ τῶν ὕστερόν τινες γρανψάντων 
3 [ 4 αν ’ ι) υπ. Δ ᾽ 

απεφήναντο την αὐτην δόξαν' ἐπαινοῦντες γαρ την Λακε- 
/ - Ν 

δαιμονίων πολιτείαν ἄγανται τοῦ νοµοθέτου τὸν σκοπόν, ὅτι 
’ 3 Δ - . 

πάντα πρὸς τὸ κρατεῖν καὶ πρὸς πόλεμον ἐνομοθέτησεν' ἃ 
8 Ν Ν ’ ) Δ »/ 4 - ” ᾿ 

καὶ κατα τον λὀγον ἐστὶν εὐέλεγκτα καὶ τοῖς ἔργοις ἐξε- 
Γ - α 8 ε - - ’ 

τ7 λήλεγκται νῦν. ὥσπερ γαρ οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων 
- λα αν ’ 4 4 / ’ 

ζητοῦσι το πολλῶν δεσπόζειν͵ ὅτι πολλή χορηγία γίγνε- 
ω ’ ’ 

ται τῶν εὐτυχημάτων, οὕτω καὶ Οίβρων ἀγάμενος φαίνεται 
α] - Δ ’ ’ . 9) 3/ σ - 

τὸν τῶν λακώνων νοµοθέτην. καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος τῶν 
’ ν / .) ” ο ὸ 8 Δ ’ 

γραφόντων περι πολιτείας αὐτῶν. ὅτι ὁια τὸ γεγυµνασθαι 
Δ 4 ’ - - ’ ” ι. 9 ᾽ 

18 προς τους κινδύνους πολλῶν Ίρχον. καϊῖτοι ὃᾗλον ὡς ἐπειδὴ 
- ’ - ’ Δ ” 

νῦν γε οὐκέτι ὑπάρχει τοῖς Λάκωσι τὸ ἄρχειν, οὐκ εὖδαί- 
ὰ « , ο θ / 3 Ῥ δὲ - -- 9 

µονες, οὐδ) ὁ νομοθέτης αγαθός. ἔστι ὃε τοῦτο γελοῖον, εἰ 
- ”- Δ 

µένοντες ἐν τοῖς νόµοις αὐτοῦ, καὶ μηδενὸς ἐμποδίζοντος 
.] λ - - ’ . ’ 4 - - 

προς τὸ χρΊσθαι τοῖς νόµοις, ἀποβεβλήκασι τὸ ζην καλῶς. 
. 9 - δ) ε ’ δὲ 4 - . - «ἲ 

ιο οὐκ ὀρθῶς ὑπολαμβανουσιν οὐδε περὶ τῆς αρχῆς Ἡν 

5 τῶν Ῥεκ]κετ. Ρ ἔτι Ῥε]κ]κογ. 

τς φορτικῶς] ΄α86εᾷ ρει ποβ]επιεη, 

5ί. ΠΠ. «ἴπ α ]ον απᾶ νυ]ραχ βαρἰτῖῦ.᾽ 

πλεονεκτικωτέρας] ΄ ιο ηιοτο ϱταβ)- 

Ἰηρ.᾽ 
16 ἐξελήλεγκται] ΄Ἠανο Ῥεεη {]ο- 

τουρ]Ώ]γ οοπν]οίθά Ποῦγ ὮΥ θχροΓίεηοθ.᾽ 
17 τῶν πολλῶν] 1 Ίπο]πε {ο {ιο 

τοαά]ηρ ο οπθ ΝΤΡ., τὸ πολλῶν. 

πολλὴ χορηγία] ΄α Ί8τρε βαρΡΙγ οί 
{]1ε σοοά8 οἳ {οτίπηςθι᾽ 

Θίβρων] ππΚΠοΥΗ. 

18 ἔστι δέ] 8εεπη α Ῥεΐίέοι τεκάῖτπα 
(Ίαη ἔτι. Ἔποετε 16 πο πεύΓ αγριπηθη{ 

αἀναποεά. , 
µένοντες, κ.τ.λ.] ΄ἴποιρ] {εν τε- 

ΤΙΦΙΏ οοηβίαηζ {ο 18 Ίανν5, απά {Ποιρ] 

έπετε 18 πο Ἠἰπάταπος {ο {λεῖτ ορεγίηρ 
ἔθπῃ.) 

19 1, 6, 2. ἀεὶ βελτίων ἡ ἀρχὴ τῶν 

βελτιόνων. 



ΤΥ. (ΥΤΙ) 14] ἨΠΟΔΙΤΙΚΩΝ Δ. (Η.) 907 
- [) Ν [ο] α] [ω) . 

δεῖ τιμῶντα φαίνεσθαι τὸν νοµοθέτην' τοῦ γὰρ δεσποτικῶς Τη9οῬ]θοία 
ο{ οάποα- 
ο. ἄρχειν ἡ τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴ καλλίων καὶ μᾶλλον μετ) ἀρε- 

Α ” .) . Δ - - ϊ Α .) ’ / 

τῆς. ἔτι ὃ) οὐ διὰ τοῦτο δεῖ τὴν πόλιν εὐθαίμονα νοµί- 
Δ ” ” 

ζειν καὶ τὸν νοµοθέτην ἐπαινεῖν, ὅτι καρτερεῖν" ἤσκησεν ἐπὶ 
ΔΝ - 3” - ] ’ ε, ’ 

τὸ τῶν πέλας ἄρχειν' ταῦτα γὰρ μεγάλην ἔχει βλάβην. 
Αν Ν 4 - - ” - 

δηλον γαρ ὅτι καὶ τῶν πολιτῶν τῷ δυναμένῳ τοῦτο πει- 
’ ’ ς ’ Α 9 ’ /΄ 3” 

ρατέον διώκειν, ὅπως δύνηται τῆς οἰκείας πόλεως ἄρχειν' 
Ὀ) 9 -- ε Λ / ΤΙ ’ α - / 

ὅπερ ἐγκαλούῦσιν οἱ {λακωνες 1Ιαυσανίᾳ τῷ βασιλεῖ, καίπερ 
4 Ν - 

ἔχοντι τηλικαύτην τιμήν. οὔτε δὴ πολιτικὸς τῶν τοιούτων 
. 

λόγων καὶ νόμων οὐθεὶς οὔτε ὠφέλιμος οὔτε ἀληθής ἐστιν. 
η | ] ” .] δι Ν ω) Δ [ή 9 

ταὐτὰ γὰρ ἄριστα καὶ τδίιᾳ καὶ κοιν τον νοµοθέτην ἐμ- 
- ο Α - - [ο 3 - 

ποιεῖν δεῖ ταῦτα ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων. τήν τε τῶν Ύγαι. 
- ” .) ’ / - ” 

πολεμικῶν ἄσκησιν οὐ τούτου χαριν δεῖ µελετᾶάν. ἵνα κατα- 
’ 4 3 ’ 3 . - ) . 4 4 

δουλώσωνται τοὺς ἀναξίους, ἀλλ᾽ ἵνα πρῶτον μὲν αὐτοὶ μὴ 
. ” ο 

δουλεύσωσιν ἑτέροις, ἔπειτα ὅπως ζητῶσι τὴν ἡγεμονίαν 

1284 
2 

- . . 

τῆς ὠφελείας ἕνεκα τῶν ἀρχομένων, ἀλλὰ μὴ πάντων ὃε- 

9 
’ , « λ ’ - ο , 9 

σποτείας" τρίτον δὲ τὸ δεσπόζειν των ἀξίων δουλεύειν. ὅτι 
4 - Ν ’ ια / νά . 3 8 

δὲ δεῖ τὸν νοµοθέτην μᾶλλον σπουδάζαιν ὅπως καὶ τήν περι 
« ο Ν 4 ΜΜ , - /. 9 

τὰ πολεμικὰ καὶ τὴν ἄλλην νοµοθεσίαν τοῦ σχολάζειν ένεκεν 
αδήι λ α 4 - Δ ’ - 
τάξη καὶ τῆς εἰρήνης, μµαρτυρεῖ τα Ύγιγνόµενα τοῖς λόγοις" 

Σι α] ” ο Γιο ι 

αἱ γαρ πλεῖσται τῶν τοιούτων πόλεων πολεμούσαι μὲν σώ- 
’ " 4 . ᾽ 

ζονται, κατακτησάμεναι δὲ τὴν αρχην ἀπόλλυνται. τὴν γὰρ 

3 κρατεῖν Ῥε]κ]κεγ. 

καρτερεῖν] 1 τεαᾶ, Ἰπδυεαά οἳ κρα- 

τεῖν, νη]οη Ἠεῖεκο βαν ἴλμο ἁῑπ- 

οα]0γ οἱ, απά ν]βμεά {ο Ίθανο 1ῦ οτ{, 

καρτερεῖν αρτεθς πε] νι ΤΙ. τς. 6, 
βουλόµενος τὴν πόλιν εἶναι καρτερική», 

ν/ηθτεαβ κρατεῖν Ίατβ γψι ἄρχειν. 

«Ἠο {ταῖπεᾶ έπεπι {ο επἀάαταησθ, να 

α νΙευ {ο πεῖτ σεύηρ ΑΥ οΥοτ 0λεῖτ 

πεϊσΏῬοατβ.᾽ 

20 δΏλον γάρ] ΄Ἔοτ 16 18 οἶεατ ἔ]ιαῦ 

1 εμῇς επά 15 α τὶσΏῦ οπς, 16 σ]] Ἰο]ά 

Ροοᾶ {ος ἴ]ιο Ἱπάϊνϊά πα] οἵισεη.᾽ 
ὅπερ ἐγκαλοῦσω] Τε νετγ πο 

νπ]ο] {ιο ΤαοεάσπποπΙαηΒ Ῥ]απας ἵπ 

Ῥαυβαπ]αβ. Ἠο ψαβ πού Κἴπςσ, Ῥαῦ 
τοσεπῦ; Ῥαῦ, 5 Μτ, Ετος βα78, νησι 

6αἲ ιο Ῥοψεν οἳ α Βρατίαη Κῑπα, 
απά βθεπ]ῖηβΙγ 1ΏοΥθ,᾽᾽ Ὑο]. Υ. 261, 

ηοίθ 2. 

πολιτικός] οοηβϊαίεηί νηζ α. {γρ 
οοπβζ δα Ιοη. 

21 ταῦτά] 9 βαρεγβποτΒ, οὐ καὶ 
β]Ίοι]ά Ῥε Ιηβετεά αξίετ κοινῃ. 

Ὕγαν, {ο Ὦο Παβδάβαβ]θ, πηαβέ Ῥα 

οἴί]ετ ἀείεηβῖνε, οι υ Ῥεπεβοῖα] 

Ῥ"χροβ6εβ, β1ο 48 16 αηβυγεγθὰ ἵη {πο 

αποϊεηῦ οἰν]Ισαθίοη; οἨ, ἴπίταΙγ, {ο 

οαττΥ ού πο Ἱπεπίίοηβ ο παίατο, Ι. 

Υτῃ. 12. ἡ πολεμικὴ φύσει κτητική πως 

ἔσται, κ.τ.λ. 

32 κατακτησάµεναι] Οοπιρ. ΤΠ. τΣ. 
34. Οτοίθ, 11. 65ο, 
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νομό οι βαφὴν ἀφιᾶσιν, ὥσπερ ὁ σίδηρος, εἰρήνην ἄγοντες. αἴτιος 
οἱ οαισα- 

μοι. ὃ ὁ νομοθέτης οὐ παιδεύσας δύνασθαι σχολάζειν. 
] 8 . Δ . Δ /΄ ω] ’ 4 -- 34 ο 

τα Ἠπεὶ δὲ τὸ αὐτὸ τέλος εἶναι φαίνεται καὶ κοινή και ἰδίᾳ 
- . -- α- 

Τμ ἴτιο τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τὸν αὐτὸν ὅρον ἀναγκαῖον εἶναι τῷ τε 
οεπά οἱ Ἠΐέο,. » ο μι ας ο , Να δες . 

αρίστῳ ανὸρὶ καὶ τῇ ἀριστῃ πολιτείᾳ, Φανερον ὅτι ὁεῖ τας 
’ 

εἷς τὴν σχολἠν ἀρετὰς ὑπάρχειν' τέλος γάρ. ὥσπερ εἴρηται 
’ κι Ἡ λ / 4 9. 3 / ’ 

α πολλάκις, εἰρήνη μεν πολέμου, σχολή ὸ ασχολία. Χχρή- 
Α - Ν 

σιµοι δὲ τῶν ἀρετῶν εἰσὶ προς τήν σχολἠν καὶ διαγωγήν, 
ω 9 - - με) ο ον . ο / - 
ὧν τε εν τῇ σχολη το ἔργον καὶ ὧν ἐν τή ἀσχολιᾳ. δεῖ 

8 ἃ - 3 ’ ε / 4 55 / 

γαρ πολλα τῶν ἀναγκαιων ὑπαρχειν, ὅπως ἐξῃ σχολάζειν. 
Δ ’ λ / ω) / 8 ν ’ .) 

διὸ σώφρονα την πόλιν εἶναι προσήκει και ἀνδρείαν και 
3 

καρτερικήν: κατὰ γαρ τὴν παροιμίαν» οὐ σχολἡ δούλοις, οἱ 
4 4 ὸ / ὸ / 2 ὸ / ὸ - . / 

δὲ μὴ ὀυνάμενοι κινουνεύειν ἀνθρείως οὔὖλοι τῶν ἐπιόντων 

8 εἰσιν. ἀνδρίας μὲν οὖν καὶ καρτερίας δεῖ πρὸς τὴν ἄσχο- 
Δ Δ 4 

λίαν, φιλοσοφίας δὲ προς τήν σχολήν, σωφροσύνης δὲ καὶ 

δικαιοσύνης ἐν ἀμφοτέροις τοῖς χρόνοις, καὶ μᾶλλον εἰρήνην 
’ . Δ 

ἄγουσι καὶ σχολάζουσιν' ὁ μὲν γαρ πόλεμος ἀναγκάζαι 
/ ωὶ . - ε δὲ ῳ . ’ 5 

δικαίους εἶναι καὶ σωφρονεῖν, ἤ ὁε τῆς εὐτυχίας ἀπόλαυσις 
3 ΔΝ ’ . .) ’ ε Ν - [ο 

4 και το σχολάζειν µετ' εἰρήνης ὑβριστας ποιεῖ μαλλον. πολ- 
- Δ.Δ. ’ λ α / η ἳ 

λῆς οὖν δεῖ δικαιοσύνης καὶ πολλῆς σωφροσύνης τους ἄριστα 
Α φ.. 3 ’ - ’ 3 

δοκοῦντας πράττειν καὶ πάντων τῶν µακαριζοµένων ἀάπο- 
ο / ’ 9 ο ε ’ ϱ 

λαύοντας, οἷον εἴ τινές εἰσιν, ὥσπερ οἱ ποιηται Φασιν, εν 
’ / ’ Δ ὸ / / 

µακάρων νήσοις' μαλιστα Ύαρ ο τοι ὀεήσονται φιλοσοφίας 
Δ ’ Δ ὸ φ ς αλλ λ ’ 5 

καὶ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης, ὅσῳ μᾶλλον σχο άζουσιν ἐν 
Γ ; - Γ Ξ θῶ 4 , λ Ὁ 4 , 

5 ἀφθονίᾳ τῶν τοιούτων ἀγαθων. ιότι µεν οὖν τῆν µελ- 
. ή ” ’ 

λουσαν εὐδαιμονήσειν καὶ σπουδαίαν ἔσεσθαι πόλιν τούτων 

βαφήν] ΄ ΤἩεΥ ]οβε ἐ]ιεῖτ 6ΕΤΏΡΕεΓ.᾽ ηθεάεά. Έοτ, {ο εΠ]οΥ Ἰεῖκατο, γοι 

οὐ παιδεύσας] «Ῥθεοσιβο Ὦθ Ώθνετ | πηπβύ 5θοιτο οετίαίη τθα]ςῖζθς.᾽ 

ὑγαίηθάὰ {λετη.᾽ 8 Φιλοσοφίας] «Ἱπε]εοίαα] οα]]- 

γαθοη..  Τ]ῆο σοφία οἳ Ατὶβίοί]ε, φρό- 

ΧΝ. αι τὸν αὐτὸν ὅρον] «Τ1ιθβαϊπθ | 2ησις οἱ Ῥ]αίο; Ῥοῦν Άτο Ιπο]αάεά 

οἸιαταοῦετ]βήοβ.᾽ ππάθε {1ο {Θ6ΥΠΙ. 

ὑπάρχειν] βο. τῇ πὀλει. 4 πάντων τῶν µακαριζοµένων] ΄αἲὶ 
2 «Ἴοπθ οἳ {ο νἰτίαθβ ατα ππβο- | ἴπίπρρ ὑλαῦ Ίπ πα ]αάρπιεηί οἳ ππεη 

Ίο. Άοπηθ ΤΙΛΥ Ὦθ 1Ποχθ οβροοϊα]γ | 39 {ο οοηβύι αθπ{β οἱ Παρρίπεββ.᾽ 

{Ίλοβθ οἱ {16 αο{ῖνο 1{ε; οὔετβ, {11οβθ 6 διότι κ.τ.λ.] ΤΗϊ5 απά ἴμο πεχέ 

οἳ ἴμε οοπθεπιρ]αΐνε, Ῥαυ αἲ ατθ | βεοθῖοπ, 38 {ΥΓ 38 ἀρετῆς, 418 Ῥ4τεῃ- 
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δεῖ τῶν ἀρετῶν µετέχειν. φανερόν. 
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”- 4 

αἰσχροῦ γὰρ ὄντος μὴ Της {ταοθ 
επά οί 

δύνασθαι χρῆσθαι τοῖς ἀγαθοῖς, ἔτι μᾶλλον μὴ δύνασθαι ἐν οἀιομίοι. 
- - --  Ἄδρη . ω 

τῷ σχολάζειν χρῆσθαι, ἀλλ᾽ ἀσχολούντας µεν καὶ πολεμοῦν- 

τας φαίνεσθαι ἀγαθούς, εἰρήνην δ) ἄγοντας καὶ σχολάζοντας 

ἀνδραποδώδεις. 

4 . ᾽ 3 - 

τήν αρετην ασκειίγ. 
9 - 4 8 . ’ / 

εκεῖνοι μεν γαρ ου ταύτῃ διαφέρουσι 

διὸ δεῖ μὴ καθάπερ ᾗ Λακεδαιμονίων πόλις 6 

ω) / ων ] / Φ ] - ”/ ’ - 

τῶν ἄλλων, τῷ µῆ νομµίζειν ταύτα τοῖς ἄλλοις µεγιστα τῶν 1254 
- - - ” ’ 

ἀγαθῶν, ἀλλὰ τῷ γενέσθαι ταῦτα μᾶλλον διά τινος ἀρε- 

τῆς. 
ο - 

Ἠιπεὶ δὲ μείζω τε ἀγαθὰ ταῦτα, καὶ τὴν ἀπόλαυσιν 
Ν [ 3 3 - 5 - ν ὃν ρα, λ 

πην τούτων η την των αρετών» και οτι οι αυτην. Φανερον 

9 ’ - δὲ 9 ὸ Ν / ” - δὴ θ ’ 

εκ τουτωγ. πως οε και Οοια τινων εσται. τουτο οὗ εώρΊτεογ. 

/ Ν ’ , 4 / . 
τυγχανοµεν δὴ διηρηµένοι προτερον οτι φύσεως και ἔθους 7 

καὶ λόγου δεῖ. 
) , ο, λ ὴ . ) 

φύσιν, διώρισται προτερον» λοιπον δὲ θεωρῆσαι ποτερον 

/ Αα / / 9ἳ - ” 

παιδευτέοι τῷ λόγῳ πρότερον Ἰ τοῖς ἔθεσιν. ταῦτα γὰρ 

δεῖ πρὸς ἄλληλα συμφωνεῖν συμφωνίαν τὴν ἀρίστην' ἐνδέχε- 
8 ’ . . ” - / ε 

ται γαρ διηµαρτηκέναι και τον λόγον της βελτίστης υπο- 

θέσεως, καὶ διὰ τῶν ἐθῶν ὁμοίως ἦχθαι. - φανερὸν δὴ τοῦτό 
- ’ - 5 

Ύε πρῶτον μέν, καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, ὡς ἡ γένεσις ἀπ 

ἰποί]οα]. διότι τπαΥ Ὦο εἶίπεν υγ οὗ 
“ὐιαῦ,᾽ ο Ἰα6έεν πιοτθ ῬτοῦαΡ]γ. 

τῶν ἀρετῶν] βο. τῶν ἠθικῶν. 

- ἀνδραποδώδεις] Ίη ἹΠαβαβίοη ος 
Όμ]ς οοπηρατο ΕίΛ. 1. 3. 3, Ῥ. 1905, Ὀ. 
19, οἱ πολλοὶ παντελῶς ἀνδραποδώδεις 

φαίνονται βοσκηµάτων βίον προαιρού- 

µενοι, “ΊἸκο βἶανοβ ὈγιαθιαὮ Ἰπ ἐπεῖτ 

Ῥ]εαδαγος.᾽ 

6 τῷ μὴ νομίζει] “ὉΥ Ειεῖτ Πανῖηρ 

Α ἀιβεγεπίι βἰαπάστά τοπι Ο{ΠεΓβ.᾽ 

γενέσθαι ἀερεπάβ οἩη νομίζει». 

διά τιωος ἀρετῆς] “Ὁγ α ἀθβπῖθο 
“ νπίαθ., ἜΤηαις εττος 18 48 {ο ἴἶλθ 
υπο. 

µείζω τε ἀγαθὰ ταῦτα] βο. εἶναι φα- 

νερὀν. Υ ταῦτα α1ἴθ πιεαηῦ τὰ µακα- 

ριζόµενα, οἳ ὃ 4. ἡ ἀπόλαυσι τῆς 

| εὐτυχίας, καὶ τὸ σχολάζειν μετ εἰρή- 

ο νης. 

-- 

τῶν ἀρετῶν] αραῖπ τῶν ἠθικῶν, οἵ 
τῶν πρὸς ἀσχολίαν καὶ πὀλεμον. 

δὺ αὑτήν] Ῥεϊίον ἴλαπ αὐτήν, ΄απά 

ια 16 15 βε]{-ἀερεπάεηῇ.) 

πῶς δέ] με αροἀοβῖβ, 
7. τούτων] ΄ ἨΗ τεσατά {ο ἴ]θβο.᾽ 
πρότερον] ΤΠ 15 οπ]γ α αιεβίοη οἳ 

Ρτϊοτϊζγ, ποῦ οἳ ἐἶιε εχο]αβίοη οἱ ϱἰίΠογ. 
γάρ] {ου πετ πιαδί Ἠαττηοηίςθ, ὅτο. 
ἐνδέχεται γάρ] “Τον 1δ ἵδ ροβεῖρ]θ 

Όπαῦ 6Υεη {1θ ΤΕΒΒΟΠ ΤΠΑΥ Ἠαυθ Ρϱοηθ 
ΨΝΤΟΗΡ, απά ποῦ {οτπιεά α τὶρ]Ώί οοἩη- 

οερίίοΏ οἱ ἴπε ἴαο ῬτΙΠΙΑΤΥ Ἰάθα οΓ 

Ἠ{ο9, απἆ γεῦ ὑ]λαῦ ἴλο τη ΤΙΑΥ Ἠαγθ 
Ῥθεηπ (γαϊπεά ὮΥ Παρί α5 νγε]] ας 1 

ἴλο τθββοη Ὠδά ποῦ 5ο ουτε. Τη]8 1Β 

οηθ 86Π56, Ῥαΐς Ι απ ποῦ βατο ἐπαῦ 16 

Ἰ πο τῖσηῦ οπθ, δίαµσγ Πίη]κς 1ὲ 

ΏΊΘΩΠΘ, λαῦ 1ΠΔΏ ΤΠΔΥ Ὦθ Ἰοά αβίταΥ 
ὮΥ Ἠ16 ΤΘᾶδοηΏ 88 υθ]] 8 ὮΥ Ἠϊ8 ὑγαῖπ- 
Ἰηπς. 

8 ἡ γένεσι», κ.τ.λ.] “Τε Ετίλ ο 

14 

/ δὲ / / 4. 4 ν) 

τούτων ὁε ποιους µεν τινας εἶναι χρη την Τμο οτάθν 
{ο Ὀο οῦ- 

βεγνεά Ιη 

ο οαζΙοη. 

οο 



Τ]ιο ογἆστ 
{ο Ῥο οἳ- 

βογνοά ἵπ 
εάισοαί]οη 

ϱ µελέτην. 
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. -- 3 4 .] . /” 5 ’ . -- 3/. 

ἀρχης εστι καὶ το τέλος ἀπὸ τινος αρχῆς ἄλλου τέλους. 

ὁ δὲ λόγος ἡμῖν καὶ ὁ νοῦς τῆς φύσεως τέλος, 
4 λ 
ώστε προς 

. ’ 8 / . 4 -. ”1” -- ’ 

τούτους τήν γένέεσιν και την των ἐθῶν δεί παρασκευάζειν 

2/ ο 4 . ” δύ᾿ 5 , ο 

έπειτα ὥσπερ ψυχὴ και σωμα ον εστιν. ουτω 

ο ω [ωὴ ε ω) / / / / . λ ’ 

και τής ψυχῆς ορωμεν δύο µερη, το τε ἄλογον καὶ το λόγον 
” . κο οἱ λ ’ , λ 2 ’ ρ λ / 
έχον, και τας ἕξεις τὰς τούτων ὁδύο τὸν ἀριθµόν, ὧν το µεν 
» ” ΔΝ 4 ” 

εστιν ὄρεξις το δὲ νους. ὥσπερ δὲ τὸ σῶμα πρότερον τῇ 
[ο] Αα” Δ - 

γενέσει της ψυχῆς, οὕτω καὶ τὸ ἄλογον του λόγον ἔχοντος. 

το φΦανερὸν δὲ καὶ τοῦτο" θυμὸς γὰρ καὶ βούλησις, ἔτι δὲ ἐπι- 

τό 
Ματιίαρο, 

’ . ’ η) « / - [ή « 4 

θυµία καὶ γενοµενοις εὐθὺς υπαρχει τοις παιδίοις, ὁ δὲ λο- 

γισμὸς καὶ ὁ νοῦς προϊοῦσιν ἐγγίνεσθαι πέφυκεν. διὸ πρῶ- 
: ο , 4 » / 5 - 4. 

τον µεν του σωµατος τῇΏν ἐπιμελειαν αναγκαιον ειναι προ- 

’ οἳ νι ο - 3” 4 . 9 - 

τεραν Ἠ την της ψυχῆς, έπειτα τήν τής ὀρέξεως, ένεκα 
- - η] - 4 4 - Α- 

μέντοι τοῦ νοῦ τὴν τῆς ὀρέζεως, τὴν δὲ τοῦ σώματος τῆς 

ψυχῆς. 
Ἐπερ οὖν ἀπ᾿ ἀρχῆς τὸν νοµοθέτην ὁρᾶν δεῖ ὅπως βέλ- 

᾽ ’ ’ - ’ . 4 

τιστα τα σωµατα γενηται των τρεφοµένων, πρώτον μεν 

5 / Δ Ν / / Δ / ας, 
έπιµελητεον περι την σύζευξιν, ποτε και ποιους τινας ονγτας 

χρῆ ποιεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους τὴν γαμικὴν ὁμιλίαν. δεῖ ὃ᾽ 
» / - , 4 / λ 9 , 
ἀποβλέποντα νομοθετεῖν ταυτῃην την κοινωνιαν προς αυτους 

9 α] ο) - ’ Ὁ, / - 

τε καὶ τον τοῦ ζην χρόνον, ἵνα συγκαταβαίνωσι ταῖς ἡλι- 
/ ΑΝ λ 94 λ 4 Ν - ε κ 

κιαις επι τον αυτον καιρον και η διαφωνῶσιν αι δυνάμεις 

- ᾽ 3” ’ ” Α 4 4 ’ - “3 ’ 

του µεν ετι δυναµένου γεγναν της δὲ Μη δυναµένης, { ταυτης 

ὴ - κ. 5 ϕ λ /. - λ - λ , λ 
Μεν του αν ρος µη ταντα γαρ ποιει και στασεις προς 

ἴλο οἰ]]ά 18 ποῦ ο Πτα βἴθρ 1η {ο 

Ῥτουςββ. ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐστί, ΄ Τέ 18 ο 

επά {οπι ἃ ϱἶἴγευ Ῥοθρίηπίηρ, αηπά 18 

10βο]{ {ο Ῥεσϊηπίηρ οἱ αποΐμετ επ, 

Ῥυΐ πε Ίαησαασο 18 οΏβοιτο. 

ὁ δὲ λόγος] ΄ Νου ἵη ἴπο παίατο οἳ 

πωθη Όλο αἸταμίο οπά οἳ αἲ ἵ9 Ἠΐς 
ΤΕ8ΒΟΠ απά Ἠϊς Ἰηήε]]θοῦ. ΑΒ {πεδο 

ἴλοειμ ατε ἴ]ε τα] ἠπιαῦε επᾶ, αἲ] πιαβῦ ο 

παραετν]εηῦ 0ο Έλετη, ἴμθ ππετο παιτα] 

Ῥϊτί] 198εΙΓ απά ο πιοταὶ ἀἱβοϊρμπε, 
τὴν µελέτην τῶν ἐθῶν. 

ϱ ὄρεξι, κ.τ.λ.] Μη. νι. 2. 1”, Ρ. 
112090. 18. 

τὸ ἄλογον] Ξ- ἡ ὄρεξι. τοῦ λόγον 4 | 

ἔχοντος τοῦ νοῦ. 

1Ο καὶ γενομένοι εὐθύς] “ἴπηπης- 
ἀῑαίε]γ αἲνετ ιοί Ιτό. 

τε 
Ὀερίηπίπς,) ας α]]αάεά {ο ἵηπ ΣΥ. δ. 
10 18 {ο πηαττίαρε ο{ ἴ]ε Ῥαγεηίβ, 

2 συγκαταβαίνωσι] έπιαΥ «Ο0ΠΠΘ 

ἀονη {ορείμον, «ἴπ Ολιεῖ ἆ5θ5 ἴπετο 

ΤΔΥ Ῥο πο ἀἱβρτοροτίοἨη,) “απ απ. 
ταρροτύ οοηγεμαῦ]θ,”΄ Β0. Ἠ]. 

ἀπ᾿ ἀρχῆς] ΄Έτοπι ἴ]θ 1 

Ον ο 
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ἀλλήλους καὶ διαφοράς. 

διαδοχήν. 
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” 4 Δ 4 - , . 

ἔπειτα καὶ πρὸς τὴν τῶν τέκνων ουγ]αβο. 
- ” / 

δεῖ γὰρ οὔτε λίαν ὑπολείπεσθαι ταῖς ἡλικίαις ϐ 

τὰ τέκνα τῶν πατέρων (ἀνόνητος γὰρ τοῖς μὲν πρεσβυτέροις 
. ’ 4 - ’ « δὲ 9 ο ’ 16 1335 

Ί χαρις παρα τῶν τέκνων, ἡ ὁε παρα τῶν πατέρων Βοήθεια 

τοῖς τέκνοις). οὔτε λίαν πάρεγγυς εἶναι. πολλὴν γὰρ ἔχει 

δυσχέρειαν' ἡ τε γὰρ αἰδὼς ἧττον ὑπάρχει τοῖς τοιούτοις 
ϱ/ ε ’ 3 3 Λ 5 ’ .] Δ λ 

ὥσπερ ἠλικιώταις. και περι την οικονοµιαν ἐγκληματικον το 

πάρεγγυς. 
/ .) ιό ο) / - / ο ἔτι ὃ’. ὅθεν ἀρχόμενοι δεῦρο µετέβηµεν, ὅπως 4 

λ , - / / λ λ - / 
τα σώματα των γεννωµμενων ὑπάρχη προς την του νοµοθέτου 

Βούλησιν. 
. /' 

ἐπιμέλειαν. 

δὸ δὲ ’ - ’ Δ / 

σχε ον {η παντα ταντα συμβαίνει κατα κΜιαν 

. Ν ς/ : - ΑΝ 

ἐπεὶ γὰρ ὥρισται τέλος τῆς γεννήσεως ὡς ἐπὶ 5 
Δ - 9 - 9 ὸ ’ | ε - ε ὸ ’ 

το πλεῖστον ειπειν αν ρασι Μεν ο των ἐβ οµμβήηκονγτα ετων 

9  ν , 4 , πμ πι μ 
ἀριθμὸς ἔσχατος, πεντήκοντα δὲ γυναιξίν. δεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς 

συζεύζεως κατὰ τὴν ἠλικίαν εἰς τοὺς χρόνους καταβαίνειν 
/ 

πουτοῦύς. 
- ια) ” .] 

ἔστι ὃ) ὁ τῶν νέων συνδυασμὸς φαύλος προς 6 
αι 9 . - ’ 9 Α Δ ω ’ ει 

τεκνοποιιαν᾽ εν γαρ πασι ζφοις ἀτελῆ τα των γεων εγγονα 

καὶ θηλυτόκα μᾶλλον καὶ μικρὰ τὴν µορφήν, ὡστ᾽ ἀναγ- 
« 9 4 - , η 5 4 - » , 

καιον ταυτο πτουτο συμβαίνειν και επι των ανθρώπων. 

/ / 5 ή Δ α / 9 ’ 3 

τεκμηριον δέ: εν οσαις Ὕαρ των πόλεων ἐπιχωριάζεται το 

4 ’ ᾽ ’ 9 - . 4 λ ’ / 

γεους συζευγνύναι και γνεας. ατελεῖς και κικροι τα σώματα 

3 

εἰσιν. 
/ δὲ - / ε / ον ῥ ἀλλ 
ετι ε εν’ τοις τοκοις αι νεαι πονουσι τε μα ον 

καὶ διαφθείρονται πλείους' διὸ καὶ τὸν χρησμὸν γενέσθαι 
ῤ Ν - , - 

τινές φασι διὰ τοιαύτην αἰτίαν τοῖς Γροιζηνίοις, ὡς πολλῶν 

διαφθειροµένων διὰ τὸ γαμίσκεσθαι τὰς νεωτέρας, ἀλλ᾽ οὐ 

διαδοχήν] «ἴλο βιοοθββῖοη οἳ ο 

οἰή]άτεη .᾽ 
3 ἡ χάρις παρὰ τῶν τέκνων] ΄Τ]ο 

πδίυτα] Ῥ]θαθατο σγ]η]ο]ι ομΙ]άτεη ρ1γο.᾽ 

περὶ τὴν οἰκονομίαν] ΄Ίπ {Πθ6' τια- 
πηασειηθηῦ οἱ ἴπε {ΑΠΗΙΙΥ νετ ρτεαῦ 

ΏΘΑΣΏΕΒΒ 1π Ῥοϊηῦ οἳ αςθ ρῖνεβ α στεαῦ 

ορεπίησ {οτ ἀἱεριύςς,᾽ 

το 1. ὑπάρχῃ] “πιαγ Ῥο τθοιᾶγ {ος,) 
ος, ΤΥ. 1. 

σχεδὺν δή] «Τί 15 απῑίο ροββῖρ]ε ἔ]νεη 
:. 0ο β6ουτο α]ἱ {Ίιεβο οῬ]θοίς Ὦγ οπο αηΏά 

Όλο β.τηθ 0376.) 
6 ὥρισται] «16 Ηποϊθες,᾽ 

καταβαίνει] “ἴο Ῥο τορα]αθεά προπ, 
{ο ο πιαάρ {ο αἀαρί Ι{βε]{ {ο.” 

6 ἔγγονα] Τις ἵς Ἑε]κ]κοις τενά- 
πρ, γεῖ ἵη δ τό Τζ 18 ἔκγονα. “Τμο 

βγυῖή οἳ πο υνοπηῦ.” 

ὥστ᾽ ἀναγκαῖον] Ἐε τεβίβ ΥετΥ οοἩ- 
ΠάεπῦΙγ οἩη πο ατσαππεηύ {ΟΠ οίμετ 

απϊπηθ]ς. Τηο αιθεβοη 18 οπθ υλίο]ι 

ΕΠ{ΙΤΘΙΥ οοποθΤΏΒ 368 8 ΑΠΙΤΙΒΙΒ. 

ἐπιχωριάζεται] «Ιν ἵ α ῬτεναϊΙπς 
οβίοτη.᾽ 

7 τὸν χρησμόν] μὴ τέµνε νεὰν 

ἄλοκα. 3ο δὲ. ἨἩαϊτο ρἶνες 16 ἵη 18 

ηοῦθ, Όοπρ. (τοῖς 1. 61ο. 

14-.-ϱ 



2132 

Μαπτίασθ. πρὸς τὴν τῶν καρπών κομιδήν. 

” ’ - 

λαστότεραι γὰρ εἶναι δοκοῦσι νέαι χρΊσαμεναι ταις συγου- 

/ 
σιαις. 

. Δ ” 3 ” - ή . ’ 

προς τήν αὔξησιν, ἐὰν ἔτι τοῦ σώματος αὐξανομένου 
ο 4 / η 4 / αὰ / 

ποιῶνται τὴν συνουσίαν' καὶ γὰρ τούτου τις ὠρισμένος 
’ εἳ 9 ε / λ θύὐ ” 

9 χρόνος, ὃν οὐχ ὑπερβαίνει πληθύον ἔτι. 
4 ω) ’ ο) ω) ε ’ 

ἁρμόττει περὶ τὴν τῶν ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν ἡλικίαν συζευγ- 
. . Α / 3 4. 4 / 

νύναι, τοὺς ὃ᾽ ἑπτὰ καὶ τριάκοντα, Ἡ μικρὸὀν' εν τοσούτῳ Ἡ 
Ν ’ / - ’ ’ 5” . .) 

γαρ ἀκμάζουσί τε τοῖς σώμασι σύζευξις ἔσται, καὶ πρὸς 
ο ’ ’ -ς ε ’ ... 

τὴν παῦλαν τῆς τεκνοποιίας συγκαταβήσεται τοῖς χρόνοις | 
. 

/ λ Δ ο ρα - λ 3 υ .. 
το εὐκαίρως. ἔτι δὲ ἡ διαδοχἠ τῶν τέκνων τοῖς µεν ἄρχομενης 

Α 9 Α 95 / Ν / η] ε ’ 

ἔσται τῆς ἀκμῆς, ἐὰν γίγνηται κατὰ λόγον εὐθὺς ἡ γένεσις, 

τοῖς δὲ ἤδη καταλελυμένης τῆς ἡλικίας πρὸς τὸν τῶν ἐβδο- 
/ 3 ζω) 5 ’ 

µήκοντα ἐτῶν ἀριθµόν. 

σθαι τὴν σύζευξιν, εἴρηται, τοῖς δὲ περὶ τὴν ὥραν χρόνοις 

ὡς οἱ πολλοὶ χρῶνται καλῶς καὶ νῦν, ὁρίσαντες χειμῶνος 

τι τὴν συναυλίαν ποιεῖσθαι ταύτην. 

θεωρεῖν πρὸς τὴν τεκνοποιίαν τά τε παρὰ τῶν ἰατρῶν λε- 

γόµενα καὶ τὰ παρὰ τῶν φυσικῶν' οἵ τε γὰρ ἰατροὶ τοὺς π 

1335 Β καιροὺς τῶν σωμάτων ἱκανῶς 
’ ε / Ν / - / 9 Αα ” .. 

µατων οι φυσικοί, τα βόρεια τών νοτίων ἐπαινούντες µᾶλ- 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ. (Η.) 

8 σύνην συμφέρει τὰς ἐκδόσεις ποιεῖσθαι πρεσβυτέραις" ἄκο- 

καὶ τὰ τῶν ἀρρένων δὲ σώματα βλάπτεσθαι δοκεῖ 

.] Δ - ων / - -- 

ΠἨερὶ μὲν οὖν τοῦ πότε δεῖ ποιεῖ- 

ΠΠΠΕ. 

ἔτι δὲ καὶ πρὸς σωφρο- 

ὃν. 

ν «ὑμ. 

ὃ « λ λ 
ιο τας µεν 

δεῖ δὴ καὶ αὐτοῦς Ἴδη 

λέγουσι, καὶ περὶ τῶν πνευ- 

8 τὰς ἐκδόσεις ποιεῖσθαι] Β]αΐο ἄε 

100. 924, Ὁ. 

βλάπτεσθαι πρὸς τὴν αὔξησω] ΄Ἱπ- 

1ατεά {ος ρτουγῦη. 
τούτου] Βο. τοῦ αὐξάνεσθαι. 

ὅν οὐχ, κ.τ.λ.] ΄Ῥεγοπά πγλῖο]ι {πο 

Ῥοάγ ἆοεβ ποῦ οοπΏηιαθ {ο ϱτουγ.) 
ϱ Ῥ]αΐο ἄε Περ. Υ. 469, Ἐ, Π8ΙΠΘΒ 20 88 

ιο νγοπηαη ΡΓΤΠΘ, 39 88 {1ο τησ”, 
ἑπτά] ἈῬρεησε] νβηθ {ο τειά 

πέντε, ὮῬ. 9, ποῖίθ 11. Τ]θ τεβδοΏ 

18 {λαῦ 35 ἵα 7χρ. ΒῬαΐ 1 Ατικιοῦ]ς 

πηθχτ]εά ἨΙτηβεΙ{ αἱ 37 (απᾶ 1ν οοσ]ά 

ποῦ Ἠανο Ῥεεη ϱατ]Πετ), Τ6 ταϊσηύ αο- 

οουηί {ου μα αΠρ]ᾗί ἀενιαίοη,. Τη 
ΔΏΥ ϱᾳ 6, {θε Ἰπετνα] 18 ρτεαίθτ {Πατ 
αιἴζθ αποοοτάβ νι {πο Ῥρτενα]επύ 

τὴν ἔκδοσιν ποιῆται. 

ηοῦΙοηΏΒ Ίπ οἳν ΟΝΨΏ πε. Ένεπ 
Ῥ]αΐϊο)ς Ιπέετνα] φοι]ά Ῥε {λοιρ]ί ἴοο 
οτοαῦ ὮΥ πιαηγ. 

1Ο τοῖς μέν] ο. τοῖς τέκνοι». 
ἀρχομένης τῆς ἀκμῆς] ΄αἲ ἴλο Ῥθρίπ- 

ηἶπσ οὗ {Πεῖν Ῥτίπιθ,᾽ ο50. 39. | 
τοῖς δέ] τοῖς γονεῦσι, «ννπεη εῖν 

ἃσοθ 18 ηΟΥ αἰτεαιάγ Ἱπ 198 ἆεο]ῖπο, 

εβίτῖο]κεη Ιπ γΕΒΥΒ.” 

συναυλίαν] Απ οὐᾷ αδο οἱ ἐλθ ννονᾶ, 
ἐλοιρ] {ο οοηπηθοβίοη οἱ Ες τηθεη- 

ἵηρ ννϊ]ν 188 ΟΟΙΗΤΠΟΠΘΣ 9Π6 ΟΕ «ἆπθί, 
οοποετῖ,) ΙΙΔΥ Ῥθ ἰτασεᾶ εαβ!]γ. 

11 Ί]εβο πηϊπαζο τερι]αὔΙοΏβΒ Ῥοῖη 

ἔο {1ο τηπο] στοαίογ αξθοπέίοη Ῥαΐά {ο 
ἴμο βουιπά Ῥοάἳγ οοπάϊθοη Ὦν ἴμθ 

(πτεθ]κα (απ Ὦγ πποάθΓΏ ΠΒ[ΙΟΠΒ. 
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- ’ / ’ . 

λον. Ποίων δέ τινων τῶν σωμάτων ὑπαρχόντων μάλιστα ἨΜαπίαρο. 
. - 4 ον Α 

ὄφελος εἴη τοῖς γεννωµένοις, ἐπιστήσασι µεν μάλλον λεκτέον τα 
- - ἲ . - λ - 

ἐν τοῖς περὶ τῆς παιδονοµίας, τύπῳ ὃξ ἑκανὸν εἰπεῖν καὶ νῦν. 
” . ϱ - .) - ’ - 8 3 

οὔτε γαρ ἡ τῶν ἀθλητῶν χρήσιμος ἕξις πρὸς πολιτικὴν 
. / 4 .] ε / . ’ εν ε ή 

εὐεξίαν οὐδὲ πρὸς ὑγίειαν καὶ τεκνοποιίαν, οὔτε ἡ θεραπευ- 
4 4 ᾽ ’ 4 .] ε ’ ’ 

τική καὶ κακοπονητική λίαν, αλλ ἤ µεση τούτων. Ἠπεπονήη- 
/ . Ὁ) ὸ - 4 σα ’ ὸδ ’ 4 

µένην µεν οὖν ἔχειν οεῖ τὴν ἔξιν, πεπονηµένην δὲ πόνοις μὴ 
/ 4 8 νά / ο ε . 2 ων σ 

Βιαΐοις, μηδέ προς ἕνα µόνον, ὥσπερ ἡ τῶν ἀθλητῶν ἕξις, 

ἀλλὰ πρὸς τὰς τῶν ἐλευθερίων πράξει. ὁμοίως δὲ δεῖ 
. . ὖ 9 8 ῃ λ / Α λ π Ἡ 9 

ταῦτα ὑπαρχειν ἀνορασι καὶ γυναιζίν. χρή δὲ καὶ τὰς ἐγ- 
- Α ’ 

κύους ἐπιμελεῖσθαι τῶν σωμάτων. μὴ ῥαθυμούσας μηδ᾽ 
. ” ο ”- . Α 

ἀραιᾷ τροφῇ Χχρωµένας. τοῦτο δὲ ῥάδιον τῷ νομοθέτη 
”- ’ - 

ποιῆσαι προστάξαντι καθ᾽ ἡμέραν τινὰ ποιεῖσθαι πορείαν 
ν - - ο 

πρὸς θεῶν ἀποθεραπείαν τῶν εἰληχότων τὴν περὶ τῆς γενέ- 
/ ο 

σεως τιμήν. τὴν μέντοι διάνοιαν τοὐναντίον τῶν σωμάτων 
ϱ ’ ε / ὸ ’ . ’ . Π 

ῥαθυμοτέρως ἁρμόττει ὀιάγειν' ἀπολαύοντα γὰρ φαίνεται 
Ν Αν ο! - εκ - 

τὰ γενόµενα τῆς ἐχούσης ὥσπερ καὶ τὰ φυόμενα τῆς γῆς. 
1 Ν - ασ 

Περὶ ὃὲε ἀποθέσεως καὶ τροφῆς τῶν γιγνομµένων, ἔστω 
’ : ) / / ια) ι) - ’ 

νόμος μηδὲν πεπηρωμένον τρέφειν, διὰ δὲ πλῆθος τέκνων, 
»ὴ ε / - 2Ω3 ’ 4 9 ’ - 

έαν ἡ τάξις τῶν ἐθῶν κωλύη, μµηδὲν ἀποτίθεσθαι τῶν γιγνο- 
δι, ς 4 ᾽ - / Ν - 98 | 

΄μµενων' ὡρισται γαρ δὴ τῆς τεκνοποιίας τὸ πλῆθος. ἐὰν δὲ 

α΄ οργίαϊη ννα]]ς ἵπ ἀἴβομαιρο οἱ {πο 
βοτνῖορ ἆπθ {ο {μθ σοά8 ηοβθ ΡχονίποῬ 

16 18 {ο ρτοεβῖάθ ουες Ρὶγίῃ,᾽ 

ἀποθεραπείαν] “΄α τεσι]ατ βεγν1ορ, 

1, ἃ ὃ. Ι ρτείετ πο πεαπῖηπσ σΊνεπ 

8Ὀονο, έεζατ Ὑοιπεπαηπσ εἶπεγ 

(οὐζεανετειταπρ,”” ΘίαἨτ, 
ἁἀπολαύοντα] ΄αΠεο[εά Ὦγ.᾽ 

15 διὰ πλῆθος δὲ τέκνων] ΄ Βαΐ ποὺ 

οη αοοοιηί οἱ {1 παπηροεν οἱ ομΙ]άτεη, 

12 ὄφελος εἴη] ἄν 19 τοφπ]γεά, 

ἐπιστήσασι] Γή. νι. 13. δ, Ῥ. 1144, 

23, λεκτέον δ᾽ ἐπιστήσασι σαφέστερον 

περὶ αὐτῶν, ΄ννθ πηιβί οοποθηἰταίε 

ΊΠΟΤΘ αἰὐεπύΙοη οἩη ἴμο εαυ]εοί,) 

εὐεξίαν πολιτικήν] “ἴπ σοοᾷ βἰαΐο οἱ 
:Ῥοάγ, δαο] 8 ἴμο οἴίζεπ τος Ἀ1γθβ 16. 

θεραπευτική] “τεφαϊτίησ οοπβίαηέ 

αἰθθπίίοη, απά αἱνναγς εαΠοτῖης,᾽ ἴπο 

Ἰηνα]ιά εἰαΐο. : 
έ ΄ ν βιρροβίπρ ἴπαί πο ατγαηρθηεπίθ ος 

τ ᾷ ο δν λωσκος μες ων {πο αοοἰα] βίαΐο Γοσρῖά Ῥεγοπά α οετῦαῖπ 
10Η. 

1"ΙΗΡΟΣ, πηαβί 15 ο α]]ομθά {ο αὔαπ- 
πρὸς ἕνα] Βο, πὀνον. 

ἐλευθερίων] μα ᾽αἩοι]ά Ίανο οκ- 
Ῥθοίθὰ ἐλευθέρων. 

14 ἀραιᾷ] ΄βοαπῦγ {οοᾷ,᾽ 

καθ’ ἡμέρα», κ.τ.λ.] -΄ἁαὶ]γ {ο ἐα]ο 

ἆοπ αΏγ ολ] Ῥογη.᾽ 
ὥρισται γάρ] Τη18 18 ἵπ εκρ]απαὐ]οπι 

οἱ κωλύῃ. Ἔον ἵπ οἳς οὗ βἰαίθ 

ἔποτο 16 ᾖχεᾶ α Ἠπαϊς {ο πο ρτοάποίίοπ 
οἱ οἩΙ]άτεη,᾽ Έοι ιο πια{{θχ ἵη 4πθβ- 



Θ14 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ. (Η.) [Τμῃ. 

Μαγήίαρο. τισι γίγνηται παρὰ ταῦτα συνδυασθέντων. πρὶν αἴσθησιν 
ος ον ο 8 / ᾽ / 5 - ὸ - 4 ” 4. Δ 

ἐγγενέσθαι καὶ ζωήν, ἐμποιεῖσθαι ὁ9εῖ τὴν ἄμβλωσιν' τὸ γαρ 

ὅσιον καὶ τὸ μὴ διωρισµένον τῇ αἰσθήσει καὶ τῷ ζων ἔσται. 
. . η 4 ο) 4 ω ε ’ 5 . 4 .) ’ 

τό Ἠπεὶ ὃ ἡ μεν ἀρχη τῆς ἡλικίας ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ διώρισται, 

πότε ἄρχεσθαι χρὴ τῆς συζεύξεως, καὶ πόσον χρόνον λει- 

τουργεῖν ἁρμόττει πρὸς τεκνοποιίαν ὡρίσθω: τὰ γὰρ τῶν 

πρεσβυτέρων ἔκγονα, καθάπερ τὰ τῶν νεωτέρων, ἀτελῆ 

γίνεται καὶ τοῖς σώμασι καὶ ταῖς διανοίαις, τὰ δὲ τῶν γεγη- 
, ω θ Α ὸ 4 ιο ᾽ - ὸ ’ 3 ’ . ο, 

17 ρακοτῶων ασσενή. ιο κατα την της ιαγοιας ακµην᾽ αυτη 

οπ 

» 5 Αρ - / / - . λ » ) 
ὸ εστιν εν τοις πλείστοις Ίνπερ των ποιητὼν πιγες ειρηκα- 

ἡ 

κκ... λ. 

ε ” - « ὸ ’ 4 « / 4 α 

σιν οι ΚΜετρουντες ταις ἐβ οµασι την ἠλικίαν. περι τον 
’ 8 - 5 ων ο Ὁ] [ή 

χρόνον τὸν τῶν πεντήκοντα ἐτῶν. ὥστε τέτταρσιν Ἡ πέντε 
’ . ’ - - -- 

ἔτεσιν ὑπερβάλλοντα τὴν ἡλικίαν ταύτην ἀφεῖσθαι δεῖ τῆς 
9 ᾽ 4 ῃ Α λ ε , , » 

εἰς τὸ φανερὸν γεννήσεως: τὸ δὲ λοιπον ὑγιείας χάριν ἤ 
3” ’ 3 / ’ - ’ .] 

τινος ἄλλης τοιαύτής αἰτίας φαίνεσθαι δεῖ ποιουµένους τὴν 

18 ὁμιλίαν. περὶ δὲ τῆς πρὸς ἄλλην ἡ πρὸς ἄλλον, ἔστω μὲν 
ε - 4 4 ε ’ [ - ω) 

ἁπλῶς µή καλὸν ἁπτόμενον φαίνεσθαι μηδαμῆ μηδαμῶς, 

ὅταν ᾗ καὶ προσαγορευθή πόσις, περὶ δὲ τὸν χρόνον τὸν 
“ 

Ὃ οὐ ὅὅὅ - ’ / ’ - - 9 ’ 

τῆς τεκνοποιίας ἐαν τις φαίνηται τοιοῦτόν τι ὁνρῶν, ἀτιμίᾳ 
’ ’ 4 3 ε ’ 

1496 ζημιούσθω πρεπούσῃ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν. ἳ 
’ . ” ’ Ἱ / Ὀ] . 

Ἐατ]γ Ἰ ενομένων δὲ τῶν τέκνων οἴεσθαι μεγάλην εἶναι διαφορὰν 
εἀποα{ΙοηἩ, λ " . , : : ή αλα ΑΔ 

προς την των σωµατων δύναμιν τὴν τροφήν, οποία τις ἀν 
5 / 4 / - . 

ᾗ. φαίνεται δὲ διά τε τῶν ἄλλων ζῴων ἐπισκοπούῦσι, καὶ 
ὃ . - 5η α ο ον , 9 λλες 4 λ ἡ 

ια τῶν εθνῶν οἳς ἐπιμελές ἐστιν εἰσάγειν τὴν πολεμικὴν 
’ αν ’ ’ 4 ’ [ή Ἶ 

ἔξιν, ἡ τοῦ γάλακτος πληθύουσα τροφὴ μαλιστ' οἰκεία 
- , 5 / 4 Δ λ / ο Δ «Ά 

τοῖς σώμασιν' ἀοινοτέρα ὁε διὰ τὰ νοσήματα. ἔτι δὲ καὶ 
/ ο 9 δέ - ’ / 

κινήσεις ὅσας ενθεχεται ποιεῖσθαι τήλικούτων συμφερει. 

οι πρὸς δὲ τὸ μὴ διαστρέφεσθαι τὰ µέλη ὃὺύ ἁπαλότητα 
- 4 - ” - 9 ο 5 ’ . - Ώ] 

χρωνται και νυν ενια των ἐθνῶν οργανοις τισι μήηχαγικοῖς, α 

Ώοη «οἵπραχο Ῥ]αΐο, Ώε Περ. ν. 46ο, ΧΥΤΙ. αι οἴεσθαι] 5ο. δεῖ. 

ο. ΨΠο αστθθς γη] Ατὶβυοί]ο. οἷς ἐπιμελές] «ο ν]οιη 1ὲ 15 α ρτεαῦ 
17 τὸν χρόνον τὸν τῶν πεντήκοντα] | οὐ]εσῦ, 

Οοπιρατο 1]ιαί. Τ. 14, Ῥ. 1209, Ὁ. 11, ἀοινοτέρα] ΄ἴλο 1688 ντο ἴ]θ Ῥοΐέος,᾽ 

ντο Γοτίγ-ηῖηθ 18 ἴ]θασο Εχεά οἩ. 7 | α Ῥτθοοερί {αγ ἴοο ταποἩ πορ]οοίθά αὖἲ 

φην Ῥτοβεπ{, : 

18 τερὶ δὲ τῆς] βο. ὁμιλίας. 3 τηλικούτων] «νλεν απὶέο γοιπς.᾽ 
αρ ἀρβθκςζ, σωή πο ή 49η πω άν, 

ας ός αν 2 
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Ν - Αα - ’ 9 ’ 

το --- ποιεῖ τῶν τοιούτων ἄσπραβες. συμφέρει 9) εὐθὺς Ἐατῖγ 
οάασαίίοη. 

καὶ π ὸς τὰ υ συνεθι ειν ἐκ ικ ὧν παίδων" τοῦτο ὰ ἡμάμης., μικρ γὰρ 
καὶ πρὸς ὑγίειαν καὶ πρὸς πολεμικὰς πράξεις εὐχρηστό- 

Ν ” - ’ η 

τατον. διὸ παρὰ πολλοῖς ἐστὶ τῶν βαρβάρων ἔθος τοῖς 8 
. Δ ’ Δ - 

μὲν εἰς ποταμὸν ἀποβάπτειν τὰ γιγνόµενα ψυχρόν, τοῖς 
ϊ .] Ὠὶ - ’ .] 

δὲ σκέπασµα μικρὸν ἀμπίσχειν, οἷον Ἰελτοῖς. πάντα γαρ 
. . 

ὅσα δυνατὸν ἐθίζειν, εὐθὺς ἀρχομένων" βέλτιον μὲν ἐθίζειν, 
9 Αν 9» ὅ/ ) 4 . ε . ὸ ο/ 
εκ προσαγωγῆς ὸ ἐθίζειν. εὐφυῆς ) ἡ τῶν παίδων ἕξις 

α] Α - ϊ 

διὰ θερμότητα πρὸς τὴν τῶν ψυχρῶν ἄσκησιν. περὶ μὲν 4 
α ” 

οὖν τὴν πρώτην συμφέρει ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν τοιαύτην 
8 ’ 

τε καὶ τὴν ταύτη παραπλησίαν' τὴν ὃ) ἐχομένην ταύτης 
ς / / / 9 νι α ε, Δ ’ ο 

ἡλικίαν µέχρι πέντε ἐτών, ἣν οὔτε πω προς µαθησιν καλῶς 
8 ἔχει προσάγειν οὐδεμίαν οὔτε πρὸς ἀναγκαίους πόνους, 

ή -- ’ ὅπως μὴ τὴν αὔξησιν ἐμποδίζωσιν, δεῖ τοσαύτης τυγχάνειν 
- ’ ῃ ν κινήσεως ὥστε διαφεύγειν τὴν ἀργίαν τῶν σωμάτων" ἣν χρὴ 

παρασκευάζειν καὶ ὃὲ ἄλλων πράξεων καὶ διὰ τῆς παιδιᾶς. 

οι 
ὸ - Ας. ᾿ « ν 3 4. ’ 3 θέ ’ 9 

εἲ ὁε και τας παιὀιας εἶναι µήτε ἄνελευ έρους μήτε ἐπι- 
’ ή . ’ 3 4 ’ Ν 8 ’ 

πὀνους µήτε ἀνειμενας. καὶ περι λόγων ὃὸὲε καὶ μύθων. 
, 4 9 ’ η 4 ’ 3 ια] 3 

ποίους τινὰς ἀκούειν δεῖ τοὺς τηλικούτους, ἐπιμελεές ἔστω 
.. ” Δ μα ῃ λ 3 

τοῖς ἄρχουσιν οὓς καλοῦσι παιδονόµους. πάντα γαρ δεῖ 
.] - - ᾽ . ϱ/ ’ ᾽ 

τα τοιαύτα προοδοποιεῖν προς τας ὕστερον διατριβάς. διὸ 
Λ 9 Φ π λ , . ο) 

τὰς παιδιὰς εἶναι δεῖ τὰς πολλὰς µιµήσεις τῶν ὕστερον 
’ ) ’ - .] 

σπουδαζοµένων. τὰς δὲ διατάσεις τῶν παίδων καὶ κλαυθ- 6 
4 Γ - ΄ ολ ο πα 

μοὺς οὐκ ὀρθῶς ἀπαγορεύουσιν οἱ κωλύοντες ἐν τοῖς νόµοις' 
- ’ . . ” [ 4 ’ Ν 

συμφέρουσι γαρ προς αὔζησιν. γίνεται γὰρ τρὀπον τινα 
» - ’ α 

γυµνασία τοῖς σώμασιν' ἡ γὰρ τοῦ πνεύματος κάθεξις ποιεῖ 
.] 9 4 - - ι - / 

την ἰσχυν τοῖς πονούσιν, ὃ συμβαίνει καὶ τοῖς παιδίοις 

» ἀρχομένῳ Ῥοχκ]οτ, 

8 ἀρχομένων] Βίαμτ αἀορῦς 0 | Παρί ο{ Ῥοάγ.᾽ 
χθαᾶἶης, απ 16 86ΘΙΑΒ 4η Ιπρτογεππεηί ἥν] Ρο. κίνησυ. 

οἳ Ῥοκ]κοτ΄5 ἀρχομένῳ. 5 ᾽ἀνειμένας] ΄ αποοπ/χο]]εά.) 
εὐφυής] «ἶδ παζυτα]]γ αἀαρίοά {οτ προοδοποιεῖν] ΄ ρτερατο ἴ]ο ν/αΥ {01,᾽ 

{19 (αϊπ]ηρ.᾽ τ αμ 

4 τὴν πρώτην] πο. ἡλικίαν. 6. διατάσεις] «βἰτείολίπρε,᾽ «6χετ- 
ἀναγκαίους] ΄ οοπΙιρΡΙΙΒΟΣΥ.᾽ Μἴοηβ.᾽ 
τὴν ἀργίαν τῶν δωμάτων] ΄α Ια2Υ. ἐν τοῖς νόμοις] ἄε ἴμερρ. ντι. 797. 
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’ ’ ι) - ’ 4 

σος, διατεινοµένοι. ᾿Επισκεπτέον δὲ τοῖς παιδονόµοις τὴν 
’ 4 ’ 9 9 .] ο/ ο ϱ/ .] 

τούτων διαγωγὴν τήν τ) ἄλλην, καὶ ὅπως ὅτι ἥκιστα µετα 
Λ -. 

δούλων ἔσται. ταύτην γὰρ τὴν ἠλικίαν. καὶ μέχρι τῶν 
ε 4 8. 3 - ”/ 4 Ἂν δα Ὡ 

ἑπτὰ ἐτῶν, ἀναγκαῖον οἴκοι την τροφην έχειν. εὔλογον οὖν 
ΔΝ - ’ - ’ 

ἀπελαύνειν ἀπὸ τῶν ἀκουσμάτων καὶ τῶν ὁραμάτων ἄνε- 
/ .) - 

8 λευθερίας καὶ τηλικούτους ὄντας. ὅλως µεν οὖν αἰσχρολο- 
/ α) [ων /΄ ς/ / ” . ’ 9 

Ὕίαν ἐκ τῆς πόλεως, ὥσπερ ἄλλο τι, δεῖ τὸν νοµοθέτην ἐξο- 

ρίζειν" ἐκ τοῦ γὰρ εὐχερῶς λέγειν ὁτιοῦν τῶν αἰσχρῶν γί- 
Ν - ς ’ 4 - - 

νεται καὶ τὸ ποιεῖν σύνεγγυο. μάλιστα μὲν οὖν ἐκ τῶν 

7 
1336 Ἑ 

«πας νά γα ο ο ωθκ.. 
’ ς/ ’ ’ ’ 5 ’ δξ ” .. 

9 γέων, ὅπως µήτε λέγωσι µήτε ἀκούωσι µηὸεν τοιοῦτον. εάν 
’ - 

δέ τις φαίνηταί τι λέγων ἢ πραττων τῶν ἀπηγορευμένων, 
Δ 4 ’ ’ 4 | Λ. 9 ’ . - 

τον μὲν ἐλεύθερον µήπω δὲ κατακλἰσεως ἠξιωμένον ἐν τοῖς 
/ ο) / ’ 4 - Δ 4 ’ [ 

συσσιτίοις ἀτιμίαις κολάζοιν καὶ πληγαῖς, τὸν δὲ πρεσβύ- 
ην ε ’ ’ 3 ’ » ’ .) 

τερον τῆς ἠλικιας ταύτης ἄτιμιαις ἀνελευθεροις ἀνδραπο- 
’ [ 9 8 . Ν ’ ω) ’ .] ’ 

δωδίας χαριν. ΄ επεὶ δὲ τὸ λέγειν τι τῶν τοιούτων ἐξορί- 
4 9 . ἃ νά ΛΑ «ή 4 , 

ζομεν, Φανερον ὅτι καὶ το θεωρεῖν γραφας Ἰ λόγους | 
: : ΜΗ, . 3 π 

το ἀσχήμονας. ἐπιμελὲς μὲν οὖν ἔστω τοῖς ἄρχουσι µηθεν 
η ” ’ 4 . ’ ’ , 

µήτε ἄγαλμα µήτε γραφην εἶναι τοιούτων πράξεων μιμησιν. 
Δ ’ - Γωὶ 

εἰ μὴ παρά τισι θεοῖς τοιούτοις οἷς καὶ τὸν τωθασμὸν 

κο ο 

εν ο αν ρω ωωωοωμκου οι ορυμωνσυμαμν μμ 

. δἱὸ « / Ν αν. [ «αχ « / . 
αποοιοὼσιν ο νομος) προς ε τούτοις αφιησιν ο νομος τους 

νόμο... 

.. 
ῤ ε ’ ν / / Δ κ μα ε. ὃν Δ 

ἔχοντας Μλικιαν πλέον προήκουσαν και ὕπερ αὐτων και 

ανν κ - 

7. τὴν τούτων διαγωγήν] ’ Ῥοῦλ πο πλὴν λόγῳ κλύων 

ν/αΥ ἵη νγη]οὮ ἴΠθΥ Ρας [Παῖτ Όπως Ιπ γραφῇ τε λεύσσων. 

Ρεηεγα].᾽ ανα | 
ταύτην γάρ] “Τπεγ πιιβῦ Ῥο νηθ] 19. Τωθασμό] καν. | 

βΊανθβ Ιη β9ΠΠθ ἀθρΊθε, {οΥ αἲ {Ἠῖβ ασ πρὸς δὲ τούτοις] 1 ἵς ἀθεῖτεὰ Ὁγ 
.6Υ τηπβί Ῥο αἲ Ἠοπῃθ.᾽ ΒΟο1Ώθ εά1ζοτβ {ο οπαηπρε {Πῖς ἁαῖνε {ον 3 

καὶ τηλικούτους] ΄εΥεη αἲ ὑμβ ἑοπάετ | ἴῑο αοοαβαΊνεα. Όοπηρατο ΒίέαΗχ οἩ 
4ρθ.) ἴΠο Ῥαββασε ΥἨο τείαῖπΒ (ιο ἆαίϊνε, 

8 ὥσπερ ἄλλο τι] ἴε Β4Π1Ἰ6 εκ- | απά ἐγαηβ]αίθς 16 νη{] τείεγεησθ {ο ἴ]θ 

Ῥγοβρίοη οσους, ΥΤΤΙ. (Υ.) ντ. 2. ἀοάς, «απ ἀἆϊεβεη ετ]αιὈί,”. τ.β. συ. 

ἐκ τῶν νέων] ΄Άγναγ Γποπα πα γουης, | Της 8θ6επης {ο πιο ἀἁῑβου]ὁ υγ] {1ο 

ηο Ἰαά βαῖἀ ἐκ τῆς πόλεων, απά τερθαίβ | ἀαθνθο. 1 ἐη]ς 16 ἵς ροοᾷ βεηβθ 1 

δα να» αἵ κ -ς . 

ος ον 

ἴλο β.Τηθ ῬτοροβίδίοἨ, οοηβίγαθά ἴπ 156 πιοβύ παζιτα] 8εηΒο, α΄ 
ϱ Κατακλίσεως] ΄α εεας αἲ ἴπο | ν( απ αἀνετοῖα]ι πιοάϊβοαοη, «ἴπ 

Ραβ]ίο πποςς,᾽ αάάϊδοπ {ο ἐμίς, «θεάς. Ἐν 
θεωρεῖν ἤ γραφὰς ἢ λόγους ἀσχήμονας] | βϊᾷᾳς {ἶετο 15 πο ΤΕΔΡΟΠ {ο Ἠπίησίης 

Ῥντ. Πέρρ. 19ο, 5, Ὠϊπά,, αποϊθεά Ίπ | λε γοπης Ιπίο οοπίαοῦ ση ιο 

Παθίταζῖοη οἱ (μῖθ Ὦγ Ῥαοι] Ἠοομοίίαε, | ἐπΐπρς αἱ αἲ], ας ἴ]ιο Ίαν ρεγπα]{ς έ]ιοβς | 
αποἰθᾶ ἴπ Θί8ΗΥ, οξα πιοτθ βα]ίαῦ]ο ασε {ο ἨοποιΥ {]θ 



“9  φ ” / ΔΝ ’ 

ρους ουτ ἰάμβων ουτε κωμφδίας θεατας νοµοθετητεον. πριν 

ΤΥ. (Υ1Ι.) 17.  ΠοΔΙΤΙΚΩΝ Δ. (Η.) 917 
/ λ α - ς θ [ Ν Δι , 

τεκνων και γυναικων τιμαλφεῖν τους σεοῦυς. τους οε γεωτε- 

4 

, : ; / 
ἡ τὴν ἡλικίαν λάβωσιν ἐν ᾗ καὶ κατακλίσεως ὑπάρξει κοινω- 

- ο [ω ο) Δ ω. ’ ’ 

νεῖν ἤδη καὶ µέθης καὶ τῆς ἀπὸ τῶν τοιούτων γιγνοµένης 
’ . . «ε / / / . ἡ Ὁ) 

Βλάβης ἀπαθεῖς ἡ παιδεία ποιήσει πάντας. νῦν μὲν οὖν 
’ 5 ὸ ο / θ 4 / οή δ᾽ 

τούτων ἐν παραὀροµῆ πεποιῆµεθα τον λογον' ὕστερον 
9 ’ ὸ - ὸ ’ ” / 4 ὸ - - ” 

επιστήσαντας 9εῖ ὁιορίσαι μαλλον. εἴτε µη οεῖ πρῶτον εἴτε 
- - - . " 

δεῖ διαπορήσαντας, καὶ πῶς δεῖ: κατὰ δὲ τὸν παρόντα καιρὸν 
. ’ « 3 - 3 ] . - 9/' . 

ἐμνήσθημεν ως αναγκαιογ. ισως γαρ ου κακως έλεγε το 

- /’ ε ” / ε ’ . Ν 8 

ποιουτον Θεόδωρος ο της τραγφδίας υποκριτής" οὐθενὶ γαρ 

πώποτε παρῆηκεν ἑαυτοῦ προεισάγειν, οὐδὲ τῶν εὐτελῶν 

ὑποκριτῶν, ὡς οἰκειουμένων τῶν θεατῶν ταῖς πρώταις ἀκοαῖς. 

συμβαίνει δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ πρὸς τὰς τῶν αν θρονήαν 

ὁμιλίαν καὶ πρὸς τὰς τῶν πραγμάτων: πάντα γὰρ στέργοµεν 

τὰ πρῶτα μάλλον. διὸ δεῖ τοῖς νέοι πάντα ποιεῖν ξένα τὰ 

φαῦλα, μάλιστα ὃ) αὐτῶν ὅσα ἔχει Ἡ µοχθηρίαν Ἰ δυσµένειαν. 
’ 4 ω) ’ 5 ω) Ν ’ / ” 5. ν - 

διελθόντων δὲ τῶν πέντε ἐτῶν τὰ δύο µέχρι τῶν ἑπτὰ δεῖ 

θεωροὺς ἤδη γίγνεσθαι τῶν µαθήσεων, ἃς δεήσει µανθάνειν 
.) ’ ἄ . δα ε ’ Δ 9 - Α 

αὐτούς. δύο ὃ᾽ εἰσὶν ἠλικίαι πρὸς ἃς ἀναγκαῖον διηρῆσθαι 
. ’ . 4 3 ια - 4 Δ ’ ο .] 

τὴν παιδείαν, μετὰ τὴν ἀπὸ τῶν ἑπτὰ µέχρι Ίβης καὶ 
’ Ν 3 α) φ ύ ’ ω) ο) Ἡ ια / αι] - 

παᾶλιν μετὰ τὴν ἀφ ἥβης µέχρι τῶν ἑνὸς καὶ εἴκοσιν ἐτῶν. 
ε 4 - « ’ ’ Δ { / « ι) 4 Ν 

οἱ γὰρ ταῖς ἑβδομάσι διαιρούντες τὰς ἡλικίας ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ λέγουσιν οὐ κακῶς, δεῖ δὲ τῇ διαιρέσει τῆς φύσεως 

3 Κκαλῶς Ῥεκκογτ, 

0οάβ ον Ῥε]α]Ε οἱ {Ἰθπωβε]νθβ, {ιαῖγ 12 

ψΙνθΒ, απά οἰη]άτεῃ. ΧΙΙ, 

ἐπιστήσαντας]αβογο, ΟΝ. ΧΥΙ, 

τιμαλφεῖν] 1,. απά . οἩ ἴμ]ς νγοτά 

αποίθ 16 {οηι Ῥϊπάαν απά εολγ]α», 
Ῥαΐ οἰαΐο {λπαῦ 16 18 ταγθ Τη ΡΓ0Ρ6Θ. 

1 ἰάμβων] απ Ἰαπιβῖο Ῥοεπι, ἃ 
ΊβπροοἨ, ἴπ {μ]8 βθηβο αβια]γ Ῥ]ατα]. 
Τ,. απά Ἑ. οἳ ἴμ]θ Ῥαβρδαρθ. Ὀρεηρε], 
Ῥ. 9, ποῦθ 11, Τ6ΠΙΔΤΊς6 {]λαῦ ΒοΠΙΘΙΥΠΘΤΘ 

ου οἴπεν ἵηπ Ἠϊς ννοτῖς Ατὶβίοῦϊο πιαρύ 

Ἠανο εχργοββθεά Ἰήπιβε]{ οἩη {μο ᾳ16β- 
{Ἴοη, ὙΝλείποτ ἩἨοπιεγ απά πο {ταρθ- 

ἀἴαηβδ α]οπ]ά, α8β Ῥ]αΐο ν]ρ]ιθά, Ὃο 

Ῥαπ]ασηθά γοπι ἐ]θ βὐαίο. 

[3 Τηεοάογαβ, πιεηθ]οπεά Ὀοεπιορίὴ, 

Γαἴδ. Τε «1δ. 

ὧς οἰκειουμένων, κ.τ.λ.] ΄οη ἴἶθ 
βτουπά {αῦ ο αρεοαίοτ αἀαρίθᾶ 

{Πεπηβε]νεβ, ὅο. Όοπιρατο Ῥ]αίΐο, 
Ῥγοίαφογας, 326, Ἑ. 

14 µοχθηρίαν ἢ δυσµένειαν] “ νίοῬ οἳ 

1] νε]. 
15 οὐ κακῶς] ῬποἳἈ 1 αστοθ σ]έ]ι 

Ῥρεηρο], ὉῬ. 8, ποίο 11, απά πγζ] 

Μντείαβ, οἱ. τἩτ. 76, οᾱ. Ἐτ]η- 

χοπ απά ᾖλεί, . 14, Ῥ. 1209, Θ, 1ο, 

Ῥατ]γ 
οἀισαίϊοῃ. 

11 
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9 - ” 8 / .] / 4 ” .. 

ἐπακολουθεῖν' πάσα γάρ τέχνη καὶ παιδεία τὸ προσλεῖπον 

βούλεται τῆς φύσεως ἀναπληροῦν. 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ. (Η.) 

Ἡρῶτον μὲν οὖν σκεπ- 
’ 9 ’ / λ . η ν ” / 

πτεον ει ποιητεον τάξιν πινα περι τους παῖδας, ἐεπειτα ποτε- 

’ . - θ ᾽ ” /' . - Ὀ) 3 

ρον συμφερει κοινή ποιεῖσθαι την ἐπιμέλειαν αὐτων Ἠ κατ 
” / αἲ / ω ” . - / ο 

ἴδιον τροπον (ο γινεται και νυν εν ταις πλείσταις των 

/ ’ Ν / λ ὦ, ’ 
πόλεων). τριτον δὲ ποιαν τινα δεῖ ταυτῇΏγν. 

ϱλου]ά Ὦο πο τοπάῖηπς, πο καλῶν, 
«Ἐουτ ἴπαγ νο ἀῑνιάο ο ασε οἳ 
της Ἡ{ο ὮΥ Ρετῖοάβ οἳ ΒεΥεη ΥεΘΤΒ α8 
ἃ σεηετα] τα]ο ἆτθ {ο]εταβ]γ τῖσ]6, οΏ]γ 
16 τααθύ ποῦ Ῥε Ῥτεββεά {οο βἰτίοί]γ, Ῥαῦ 
ἴλο ἀῑν]βῖοη οἱ παΐιγο Ἠθγβε]{ πηιιεῦ Ὦο 

Γοἡουνθά,᾽ απάἆ 5ο ἆταννβ ηο τὶριᾷ πο 
1η 0Π]β ϱ8δε. Τηθ ασε οἳ ραρετῦγ 8 

νατιαὈ]ο ον ῖη οοτίαῖνπ Ἠπιϊ, Οατ- 

Ῥεηίοτ, Μαπιαῖ οἱ Ρ]ηγδίοἴοφη, 5 88. 
πᾶσα γὰρ τἔχνη, κ.τ.λ.] Οοπιρατα 

ΜΕί]. 1. Ἱν. 15, Ῥ. 1007, 5, τὸ ἐνδεὲς 

ἐπιζητοῦσαι. “Έοτ Τν 18 ἴμο οἈ]εοῦ οἱ 
9) πιαπς απ, απά αυ ρατσυ]ατ 

Ῥταπο] οἱ Τε πυη]ο]ι 18 ἀϊτεοθεά 6ο εν 
{αβΠϊοπῖηςρ οἱ ππεῃ, εἀποαίοη, {ο 

βαρΡ]γ ὑλαῦ ν]]ο]ι παίατο Ίεαγος γαπί- 
Ἰησ. Οοπιρατο Ῥ]αΐο, 1. 341, Ἡ. Ε. 

16 Ἴλπτεε απεβίοπς ρἰατιθά. 15 
ἔλοτε {ο Ὦο α βΥβΐεπι οἳ οἀποκίῖον ᾖ 
15 16 {ο Ῥο ραβ]ο ος ρτιναίοἳ Ὑγπαί 
18 19 {ο ροἳῖ ἘΤ]ηε τοῦ πο 9τ6 αΠ- 

βυηγεγθἆά Ῥοτ/εοί]γ, α5, ἵηπ {[αο ἴΠεΥ 
εἀποῖς ο{ α τενάγ αΏβννετ. Τε βεοοπά 
8 οπ]γ Ῥατήα]]ν απηβνγοτθεᾶ, ΠπιαἩΥ οἱ 
158 πιορῦ Ἱππροτήαηί εἰεππεπίς οἰέ]ετ το- 
οεϊ]γθά πο ἐτοαύπιςηί οἱ 16 Ἠα8 Ῥοεη Ἰοβῦ. 



ΒΟΟΚ Υ. Π1) ΘΟΜΜΑΠΗΥ. 

ΤἘ 18 ποῦ ἀαπιοά {ας οἁασαδιοπ 15 οπθ οἱ {ιο Πϊσ]αρῦ ορ]οείβ οἱ 
ὕμο Ἱερ]ε]αζον”5 αὐθοπίίοη, 16 18 πού {ο Ῥο ἀαπῖεά, βεσοπά]γ, υπαῦ 

16 ο]ου]ά Ῥο οπθ απά απῖίοτπι---ραβ]ϊο, απά ποῦ 1ε[ῦ {ο Ιπάϊνιά πα] 

οαρτίσθ. ὙΠαῦ μα οἀαοαθίου βλα]] Ῥα, απά πο βγβίεπι αἀορθοᾶ 

05, ιο Ό]ητά απθβδίοῃ, 18 ποῦ 80 θαβΙ]γ απβηθτγοᾶ, 10 βασσοβίς 
ΠΙΦΏΥ οὔμοις. 15 16 Ιηθε]]εοῦ ος 6ο πιοτα] παθαγο {λαῦ τοι νγαπῦ 0ο 

{γαῖη πιοχθ αβροοῖα]]γ  Τ]επ, ἵπ πο ἐπίησα ααρἩό, ϱΠα]] {Πεγ Ῥο 

ἴλοβο πγΏΙοὮ αὖα Ῥτασθίοα]γ αβοία], ος Όμοβο πΠ]οὮ σοπᾶιιοθ 6ο οχοε]- 
Ίεπος, οἳ ΑΊια]] 0Π6Υ Ῥο {ιο Ἠϊσ]πον εαρ]εσῦς οἱ αρεου]αδίοπ ὃ ο α5ῦ 

{οασλίπσ οἩ ἴ]ιο ον]άοπῦ Ἠπηϊός, ἐλαξ αἲ] αδοβα] θήηρς οπηποῦ Ὀ6 ἀἱς- 

οαχάθᾶ, απά ὑ]λαῦ πο Ἰ]ΗῬοτα] ἐαάγ 15 ο ὃο ραγραεά, Ατιβζοβίο Ῥτο- 

οοθἀς {ο οοηβἰάεί {πο ασὐπα]]γ εχἰρθίπο Αγαίύεπι. ἜΤποτο απο ἵπ 18 

βγκύοπα {ουν Ῥταπο]θν. ἈἨεαάῖηρ, να 105 αοοοπαραπϊπαθη(α; ϱΘΥΤΙ- 

ηθβύϊο», ο Ῥοά1]γ ὑγαϊπίπο: ππιρίο απᾶ ἀθεῖσπ. Τ]ο Βγεῦ απά {ουγέ] 

το ζαασΏί α5 αδο[α], ὕλο βοοοπά 45 ὕοπάϊπο 0ο {ογπι Ῥγαγο πηθη. 10 
16 ΟΠ ἴ]ο ᾳπθεθίοη οἳ πιαβῖο ὑ]αί 0Πο Ίεεαο ΤΙαΥ ο {α]κοῃπ. Το ἆῑς- 

ουββῖοη {παῦ Ιπιπαθάϊαθε]γ {ο]]ουγε Ίο που ποῦ ἀγγε]] οἩ, α5 16 15 οη]γ 

α βαῦεπιεπῦ οἱ {1ο νατῖοας ἀμΠοια]ος απᾶ ἴλο εαῦ]εοῦ 15 τεβατηθά 

Ἰαΐο. ἜΤπο οπ1γ τερα]6 ἀεβπΙθε]γ 18, (Παῦ Ίο 56605 σοοᾷ Τ8ᾶδοη {ο 

τοακῖηρ 6ο κα ρταΙ{, 1η αἲ] «9865, 6ο Όλο {οεῦ οἱ πιο αθΙΠ{γ 1π {πο 

ογάἴπασγ 56Ώβο οἱ ο {ατη, Ἠεπιοπιροτίηρ Π]5 ογάθι οἱ οἆποαθίοη 

Εναν 1η πο ]46ῦ Ῥοοῖς, Ίο 6ατΏηβ 6ο θ]ναῦ πνἨ]οῖι οοπιθς Πγ568, ἐἶιο Ῥοά11γ 
ὑπαϊηῖης, ϱγπαηαρῦϊος (0Ο. Τ---ΤΤΤ.). 

Τη γοραχά {ο 6118, νο πααςῦ Ῥδυγαγο οἱ νο ανΙ]β Ιπζο γΥλ]ο] οὔ]ους 
Ῥαγο {9]16η, βοπ1θ Ίανα αἰτιρά ὕοο πιαοὮ αἲ {ογπαῖηρ απ αέλ]είίο Ἱλα ιο 

οἱ Ῥοάγ, οἴ]εινς Ἠαγο αἴπιθά αὖ {οο Πθτορ α οἸαγαοῦον, Τη Ῥοῦ] ἔ]ο 
"ΥΡο 15 ὅοο Ίουν, απᾶ ἵπ ὕπο Ἰαδῦ 186, θ]ιαῦ οἱ 6ο Τιαοοάσπιοπίαη», {πο 
εἀποαῦῖοη σἵνοι Ίια Ῥθοη Ῥγοτοά α {α1]ατο Ὦγ οχροτίοησθ. Ἠ[ς τοσι- 

Ἰαῦϊοης αγθ---Πρβ]ιῦ απά 6α8Υ ὑταϊπίπς 61]] ἴμο ασα οἱ ραςογύγ, 5ο α5 6ο 

{αγοιχ πο ϱτον{Ἡ, ΤΠο {του γοαΥς α[ὔαυ {15 ασο ατθ {ο ϱο ἀεγοίεᾶ 
ἴο αοφαιίης ἴμο τι πηοπίς οἱ Ἰον]οάρο. Ί]ιοη Βονοτο Ῥοᾶ1]γ 

χαιπῖης απά Ἰανά ἀῑεῦ τηαγ Ῥο Ἱπίτοάπσθάα, ΤΠ πο 0089 αγο Ῥοάγ 
απά πα]πᾶ {ο Ῥο γγον]κοά Ἱαγά αὖ ἴ]ιο βαπ1ο 6ης (ΟΗ. ΤΥ.). 

Ῥαβρῖπς 6ο ἴπο αιθβθίοηπ οἱ ππαβίο: 15 16 ξαιρ]έ α5 απ 4ΠΊςο- 
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ΠΘΩΜ, 8 ΥΘΟΥΘΑΡΙΟΠ 9 ΟΥ 45 α Ὀγα]ηίης, απ οἀποαθιοπα] αοοοπαρΗκἩη- - 

ΠιθΏ{Μ, Α ΏΙΘΑΏ5 6ο απ οπά, νγηῖοὮ επ βοοιτεᾶ, {πο 1ηθαΏ5 πΠΑΥ Ῥο 

{Ἠγούνη αβΙἀθ ὃ οὐ 16 195 θααρ]Ώῦ α5 βοππεύμΊηρ αἀάμ]οπα], 4η ογηαηεηῇΏ 

οἱ {ο ἵπ 165 Ἠϊρ]οςέ {ογΠ1, γ’Ἠοη {11ο πΊβη Ώα5 Ραββαά {]ιο γοβί]θβεπθβΒ 

οἱ ομΙ]ά]ιοοά, εὖου 1Π από οἱ απιαβεππεηῦ; Ία5 ραβρεά {πο 5ίγαρρ]οβ 

ος γοιζΏ απᾶ οαΥ]16ς πιαπ]οοἆ, 6116 ρετῖοά οἱ Ἱοαγηίηρ, οἱ ἀϊδαρμπε, 

οἱ {ογπιαδίοη οἱ οἸατασίαγ; απά ας τοασηθά {πο φοὔο]εᾷ ρίαΐο οἱ Η{α 

απά πιαδατο ππαπ]οοϐ, 6ο ο βρεπί ποῦ 1η Ῥαβίποςβς οΥ 1η παχ, Ῥαῦ αβ 

 Ῥοτῖοᾶ ος το5ῦ απᾶ Ῥοαοθ[α] οοποπαρ]αθοπξ Μπρῖο 16 {ου αἲ] ος 
{]οςο, 15 {μο αΏβντου. Τό απητιδος---ἴδ ἵπῄποηοος 61ο οἸιατασίοι---Ἡδ ἵ6 
α Ἠ]σΏ Ιπ{ε]]οοθααὶ Ῥ]οαδατο. ας πού ἴλο 5ου] 1086] Ῥεεπ βα]ά {ο 

Ῥο α ἨαΓΠΙΟΗΥ ἳ (01. Υ.). 
ΤἨετα τεπιαῖης {ογ οοπβιάεταθίοη Πο αᾳπθβθίοΏ, Ἠοιν 16 10 {ο ο 

{ααρηΏῦ δ Ὦγ αοὔια] ρτασῦϊσθ, 15 ὕ]μθ αΏ5Ίγ6τ, βορρίης 5Ώογῦ ος οοαΥ5θ 

οἳ Ρχο[οκείοπα] ΚΙ], απᾶ {λπογο[ογο ἀἰκοατάϊπο αἲ] ελαῦ ἐοπᾶς {ο {οσπι 
{παῦ, Ῥοίι α5 ο {πο πιαβίο Ἰεαγηῦ απά Πο Ιπβίταπιθηίς οἩ νγμ]οῖι 16 

1 Ἰοαγπό. Νο Κῑπά οἱ πας] 15 6ο Ῥο το]οοθοᾷ α,βο]αδε]γ, 16 πν]] βπά 

156 Ῥ]αοθ απᾶ ααά]εποθ ΒΟΠΙΕΨΊΘΥΘ, Ῥαΐ6 ἀῑβετεπύ πηωβίο 16 οἱ ο0πΥ5θ 

απο 1η οἀποαθίοη {οπι {λαῦ νΏ]ο]Ὦ ποπ]ά Ῥο αἱ]ογγοά οη οίμεν οσσᾶ- 

β1οΏ8. Τε ΤΏογίαη πηαδίο 15 δβρεοΙα]]γ {αγοατεά {ποπ {πο εάασα- 

ΏΠἼοπα] ροϊπύ οἱ νιεν (ΟΠ. Υ1. Υ11.). 

ΤΈ]ε απθδθῖοπ π]είπευ Ατὶκζοΐί]ο 16, πο Ῥοο] ἵπ {1ο αἰίαΐε ἵπ 

πγΏΙοὮ νο Ἠανο 16, πΠεῦηεγ Ὦθ ετετ ἀενε]ορθά ππογθ {Π4]11γ Τῖ5 ἔγεαθιςθ 

οη οἀισαῦΙοἩ, 15 οηπθ 6 ὨβγΥο πο πηθαη5 οἱ αηβιγετίης. ΕῬπῦ 16 5ΘεΠ]Β 

ἀϊβῃοα]6 {ο ἀιδραΐῦο ἴ]ιο οοπο]αδίοη ὑ]αῦ {πο ὑτεαίππεπό οί πο εαρ]εσῦ 

ἶς ἠποοτηρ]οῦο, απᾶ ἐ]ναί Ε]ής Ῥου]ς οοπ{αίης Ὀαῦ α {Γασπηοπό ος 15. ΤΕ 

γα 6η 0ο 0]ο οοπο]αβίοη ο{ {Πο Ἠγαί Ῥοο]ς (1. 19, 156, 16.) πο εΠα]1, 

1 οΙπ]ς, Ὄο Ιπο]ποεᾶ 6ο ϱαβροοῦ ἐλαῦ α νετγ Ίαγσ6 Ῥογδίοη ος Ἠ]5 ννοσῖς 

ας Ῥοοη ]ο5ῦ 6ο ας, 35 ΠηΠΙΟ] ας ἴπνο οὐ {Ἠγθο Ῥοοῖς Υ6τΥ Ῥγοβαβ!γ. 

Έου εσεη ρταηθῖηρ ἴλαῦ {πο δαρ]εοῦ οί πωπρβῖο, ἵπ Ατρζοί]ε᾽5 5εηΏ5α ν 4 

ἴ]ιο 6ευπη, 15 οοπηρ]είο, {]πογο Τ6ΙΙΒΙΩΡ ἴ]ο Ἰππάτεά εαρ]εεῦ οἱ ροείτγ, - 

169 Ἱπῃποησθ απᾶ 155 ΡΤοΡροΓ Ῥ]ασς ἵπ οἀποαίίοη. ΤΠ 1088Ι/ {πῖς τις 

Ἠατο αὐὐτασίθᾶ Ἠ]16 αὐθεηθίοηυ, απά 165 {α]1] ὑτεαῦππεπό Ὦ}γ Ῥ]αΐο 1π 1ο 
εεοοπά απά Όπ]τά Ῥοοίβ οἱ Πῖ5 ἨἩαριαρ]ς, 16 εποιιρΊ, {ΟΥ αΠΥ οπθ Ίο 

ορύϊπηαζες ἆπ]γ πο οἶοβθο οοηηπεχίοη Ῥείπεεη Απικζοῦ]ο”5 πιογα] απᾶ 

Ῥομσα] (]ιεοτίθς απά Όπορε οἱ Ἐ]αΐῦο, 6ο οοπνίπος Ἠϊπα {μαξ, οἴζ]ευ 1π 

ΙΠ{θη{ΙοἩ ο Τη {8οῦ, Ατὶκῦοῦ]θ αἶδο γοαθοά 16 ΑγαὔεπιαδΙιοα]]γ. Ίο 

Β4Π1θΘ οοηβΙάθγαΦΙΟΠ 4ἱδο αρρ]θ5 ὕο ἔ]πο αιθβῖοη οἱ πε {απηΙγ. Τπ 

τοβρεοῦ {ο ἴ]αῦ, νο ΠΙΥ Ῥο α]ζο βατ Ό]μαῦ Ατικζοῦ]ο γγας ποῦ ο0Ἡ- 
{από υηὈ] {Πο πηοφαθινο νΙθν οῇ {πο βοοοπᾶ Ῥοοῖς Ὀπό ας ἐ]ιο 
ογΙθῖοῖδπι ΌἨετο ϱἶνειπ γγα5 πηθαηό ο Ῥο Ῥαῦ ἔ]ο «Ἰεατίπσ οἱ {ιο - 

Ἔτουπά {οΥ ὕ]ε εχοσθίοη οἳ Ἠ]8 ούγΏ Ροβ]{ῖνε γῖεν/ς.----ᾱ ἀορπιαίξίσα] σοπ- τι 
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βγασθίοη απζασοπ]ςδῖο 6ο {]αῦ οἱ Ῥ]αΐο. Ι πασ]Ώθ ζα]κο οὔπεν Ρροϊηίς 

απά α1σ1θ 1Π ΌἨθ Β4Π1Θ παΥ. ἈἘῬπῦ ἴ]ο νο πιθηθιοπθᾶ ατγε βαῇιοῖοηῦ, 

Οὔμου οπιβδίοΏΒ γη] Ῥο πιοβῦ οἰθατ]γ αρρτοοϊαδεά Ὦγ αΠΥ τοαᾶογ οί 

{μο Ἠεραβ]ο νο ψ]]] (ΠποισΠθ{α]γ «οπωραχθ πο Ῥοϊηῦς ἐγθαίθά ἵη 

16 πΥΙΏ {ιοβο ἰγοαῦεά Ὦγ Ατικζοθ]ο. ἩΜγ οοπο]αβίοη ποα]ά Ῥο (Παί 

ποῦ οπ]γ 156 616 {01 Ῥοο]ς α ᾖασπιεηῦ, Ῥαῦ Όλαῦ ντο Ἠανο Ῥούνθοη 16- 

απᾶ ἴμο βΙχίΏ α ραρ οἱ οοηβιἀεταρ]ο αχθοηύ πΥηπΙοῖ ποηῖηπσ ΠΟΥ 08Π 

βαρρΙγ. Απά 1 βλοα]ά οοπ]εοθατο (Παῦ 16 γνας να 5εη5ο οἱ {15 6λαῦ 

Ἰοὰ πο εαγ]εςῦ αΓαΏϱ6Υ5 οἱ 6ο Ἱνοτ]ς {ο ρ]ασο ἔ]ιο {01 Ὀου]ς 1450. 

Τ]6γ αγριεά (λαῦ α πγοσ]ς νοα]ά Ῥο απβπ]βμεά αὖ 6ο οπᾶ, ποῦ ἵπ 0ο 

πηϊάά]6, 5ο νετ 6Π6Υ πεῦ ονιάἀεηῦ Ότασθ οἱ ΙΠποοπιρΙείΘΠΘΒΑΒ, {Ἠθγο 

“]αεγ οοπο]αᾶςθά Ίναβ ἴμο ροϊπύ πετ 1ο αιΏος Ὠαά Ῥχοκεη ο 8 

Ἰαροισβ. ο ΌΠῖδ οοπ]θεῦατο 6ΓΓοπθοῖ5 ΟΥ ποῦ, ἴ]ο ΟΟΠΊΠΙΟΠ ΔΙΥ8ΏΡ6- 

πιθηῦ βζαπάς 5ο ΤΠΟἨ 1η {πο Ἱναγ οἱ α τὶσπῦ απἀριεζαπάῖησ οἱ ἴπο 
ποχ]ς, ἴπαῦ 1 Ἠαγο πού Ἠοβιθαεά {ο «Παηρο 16. 



ἙάπαοαίίοηἨ 
α 5δίαΐθ 

αθ8βίΙοἨ, 

» 

ου 

ΠΗΠΟΛΙΤΙΚΟΝ Ε. (Θ.) 

4 Ὁ) ” / 

Τ] μὲν οὖν τῷ «νομοθέτη μάλιστα πραγµατευτέον 
. λ ο) [ή ὸ / η] Δ ολ 9 / 

περὶ τὴν τῶν νέων παιθείαν, οὐθεὶς ἂν ἀμφισβητήσειεν' 
Ν - -. 

καὶ γὰρ ἐν ταῖς πόὀλεσιν οὐ γιγνόµενον τοῦτο βλάπτει τὰς 
- 8 ’ 

πολιτείας. δεῖ γαρ πρὸς ἑκαστην πολιτεύεσθαι. τὸ 
Ν 5 - / ε ’ Δ 9 - . ΄ 

γαρ ἦθος τῆς πολιτείας ἑκαστης το .οἰκεῖον καὶ φυλαττειν 
5/ Δ / 4 / 9 5 4. Δ ι 
εἴωθε τὴν πολιτείαν καὶ καθίστησιν ἐξ ἀρχῆς, οἷον τὸ μὲν 

δημοκρατικὸν δηµοκρατίαν, τὸ δ᾽ ὀλιγαρχικὸν ὀλιγαρχίαν" 

ἀεὶ δε τὸ βέλτιστον ἦθος  βελτίονος αἴτιον πολιτείας. 
5” . Δ ’ ’ . ’ ” Ὁ) - 

ἔτι δὲ πρὸς πάσας δυνάμεις καὶ τέχνας ἔστιν ἃ δεῖ προ- 
[ λ / λ λ ο σ Ὦ , 

παιδεύεσθαι καὶ προεθίζεσθαι προς τας ἑκάστων ἐργασίας, 
ς αν ο Ν Δ Ν - .) - ’ 

ὥστε δῆλον ὅτι καὶ προς τας τῆς ἀρετης πράξεις. ἐπεὶ ὃ᾽ 

Ο4 {με έτερο απεβίοπς βἰατζεά αἲ ]ιε 
επ οἱ ἴ]μο Ἰα5δῦ Ῥοο]ς, ἴ]μο Πταί, εἰ ποιη- 

τέον τάξιν τια περὶ τοὺς παῖΐδας, 18 

αηβυγογθά 1η ἴμο Ἠγβῦ Όνγο βθοίοηπβ οἳ 

ες Ῥουῖἷς, απᾶ απηβνετεά α[ῄτηια- 

Ώνα]γ. ἘαοὮ οοπαΙθαοη τθἈΙΓΘΒ 

{ος 155 ορίαρ]ρΏπαθηῦ απά τηβΙηθεηδηοθ 

α οετίαη οἨἩατασῦετ Ἰπ 156 ΟΙΡΙΖΕΠΑ. 

Τη]5 πηπβύ Ὃο Γοτπιοά 1η {Ἠετι. ἜἛε- 
α]άθς {]ῖβ ΤΘαΡΟἨΗ, Ἰη οἱγ Ἰάεα] βἰαΐθ, 1η 

νγἩ]ο]ι {ο αἴτη 18, {ο Ἠανο αἲἱ μα οἳζ]- 

πετ υΙτύαοιβ, ορτίθῖΏ Ῥτεν]οιβ Ιηβύγιο- 

ὤοη απά ἰταϊηῖης ππ]] Ὦο ΠΘΟΘΒΡΑΤΥ, 
{ο ν]τίαθ τος ιῖτθς 0μ]8 {οχ 168 ρτασίῖοε 

88 ΤΙΙΟὮ 8 ΑΠΥ οἴπετ {αου]0γ οτ αοῦ 

Ίη ΤηΔΠ. Τηθ πηεοθβαῖγ οἱ 0Πῖβ Ῥγε- 
ν]οιβ {ταϊπῖης Τοτ γΙτύαοςΒ αοὔ]οη Ύναβ 

Ῥοϊηίεά ους Εί. 11. 1. Ῥ. 1103, Ὀ. 21; 

απά (λαῦ 0118 ὑταϊπῖηρ 18 Ῥοβῦ ρἵνεη ἵη 

Όλα βἰαίο 16 πιαάο οἶθας ἵπ Είᾖ. Χ. 

Χ. Ῥ. ΤΙ70. ο Οιαῖ α Ἱεηρίπεπεά ἆἱβ- 

ουββῖοη οἱ ὧιο Ροϊπῦ Ἠετο ποπ] ανα 

Ῥεεη βαρεγβιοβ. 

1. 1 μάλιστα πραγµατευτέον] «τηπβί 
οἳ αΏβο]αζε πεοεββΙῦγ ἀῑτεοί Ἠ]ς αἰίσι- 

ο. 

οὐ γιγνόµενον τοῦτο] ΄Τηε οπηϊβαῖοη 
οἱ 011Α,᾽ ἐν ταῖς πὀλεσυ, ΄Ίη εχἰκίῖπς 

βίαῦεβ. 

2 τὸ γὰρ ἦθος] Απά {λπῖβ οαπποί Ῥθ 
νηθλοαῦ οἀασαβοπ, {οτ εἀιοαίῖοη αἶοηθ 

οςη {οτπι ἴ]πο οἸαταοίοι νγλ]ο] 18 τθ- 

ααἶτοά Ίπ 155 οἱίσεπβ ὮΥ οαοῖι οοηβίῖ- 

αμοῃ. 

βέλτιστον] Ῥρεηρε] Ῥτοροβθς βέλ- 

τιον, Ῥαῦ λαο ο«Ἠαηρε 6 ΠΏΠΘΟΘΒΒΑΣΥ ; 

«ο Ῥεεύ οἸατασίεν 1η 686 οἈβο νη]] 

Ἠανο {ο εβεοῦ ἵπ θαο] ο35θ οἱ απηε]Ιο- 

ταβῖης {θε οοηβ ὐαὔ1οη. 

πρὸς τὰς ἑκάστων ἐργασίας] «{οτ ἴἶθ 

Ῥοτ{οττηβποθ ΟΕ 6.61, ἃ γὰρ δεῖ µαθόν- 

τας ποιεῖν ταῦτα ποιοῦντες µανθάνοµεν, 

ΕΛ. τ. 1. 4. Ῥ. ΤΙΟ3, 32. 

38 Τη Β8ΟΠΊοηΒ 3 απιά 4, Ὑνθ Ἠανε ἴ]α 

ΒΏΒΥΓΕΣ {ο πο βθοοπᾶ 4θβίΙοπ, πότερον 

συμφέρει κοινῇ ποιεῖσθαι, κ.τ.λ. 

ο ο ο ο ο 

ιο 4-) 
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.] [ω) [ω) . ϱ 4 4 [ή . 

ἓν τὸ τέλος τη πόλει παση, φανερον ὅτι καὶ τὴν παιδείαν ος 
ι . 9 » Ὡ / 4 [ Ν ο 

μίαν καὶ τὴν αὐτὴν αναγκαῖον εἶναι παντων καὶ ταύτης τήν αποβίοῃ. 
9 / ωὶ 4 4 4 . δι Ὡ] ΄ κ ο μμνωνιανω 

επιµέλειαν εἶναι κοινην καὶ µη κατ τοίαν, ὃν τρὀπον νυν 
. - « - ’ ο) . ΄ 

ἕκαστος ἐπιμελεῖται τῶν αὑτοῦ τέκνων ἰδίᾳ τε καὶ µάθησιν 
ολ / ’ - 4 ω) [ο 4 

ἰδίαν, ὃν ἂν δόξη, διδάσκων. δεῖ ὃὲε τῶν κοινῶν κοινὴν 
- 3 3 5” ϱ/ δὲ δὲ 4 / 

.. ποιεσθαι καὶ την ἄσκησιν. ἅμα ὃὸε οὖθε χρη νοµίζαιν 4 
κ ε - χ Ὡ - ω. 9 Δ , - 

αὐτον αὐτοῦ τινα εἶναι τῶν πολιτῶν. ἀἆλλα παντας τῆς 
| Δ ο ά - / « 3 9 

πόλεως: µόριον γαρ ἕκαστος τῆς πόλεως. ἡ ὃ) ἐπιμέλεια 
’ μι / / Δ Δ ” ο 9 

| πέφυκεν έκαστου μορίου βλέπειν προς τήν του ὅλου ἐπι- 
΄ ] - / 

µέλειαν. ἐπαινέσειε ὃ᾽ ἄν τις κατὰ τοῦτο Λακεδαιμονίους" 
᾽ . Δ 4 Ν - 8 

καὶ γαρ πλείστην ποιοῦνται σπουδὴν περι τους παῖδας καὶ 
- ’ ϱ/ . Ὡ θ / α ὸ [ή 

κοινή ταύτην. Οτι μὲν οὖν νοµοθετητέον περι παιθείας 
Δ [, Δ ’ / π / δ) 9 4 « δε , 

και ταύτην κοινήν ποιήτεον. φανερὀν τις ὁ ἐστιν ή παιθεία. 2 
ἵ ο. .] 

νὺν γαρ 
α) - . - ” . 4 3 4 ’ τη { ο {ο 

α ισήτειται περι των εργωγ' ου α ταυτα παντες Ἀῦ 16 
μφ βη ρ ϱΥ Ἱῃ ρϱο {αιρᾖθ, 

καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. 

« / « , Ν / ” 9 Ν 
ὑπολαμβαάνουσι δεῖν µανθανειν τους γεους ουτε προς αρετήν 

3 καὶ Ῥεκκεγ, 

φανερό», κ.τ.λ.] Ἔμε εἀποαίοι | απά ὑ]λαί ογεη ἵπ 196 ΘΤΤΟΠΘΟΙΒ ΙΠ{θΓ- 
πηπβύ Ῥε οη6 απά {1ο 88116, Ῥαρ]ς, 
απιά ποῦ 1αῦς, ας 16 18 πουυ 16Εί, {ο Ἱπά]- 

νιάπα]ς ; ὃν τρόπον οοηπθοίβ ο]οβεῖγ 
ψηθλ κατ ἰδίαν. ΌὉοππρατο Είῑ. Χ.Σχ. 
Ῥ. Ι170. Ὦγ ολαπρῖηςρ {πο αἰορρίηπρ 

αν διδάσκω», Ίἴε ποεχύ τοπιατῖς 1βΒ 

Ῥτοιυρ]ί Ιπίο 8 οἶοδε ἃ οοηποχίοη 8 
Ῥοββίρ]ο η] γγ]λαῦ Ῥτεοθάςς. Ἑάποα- 
Ώοη 18 που Ῥηϊναίο, Ῥαΐ0 165 18 α ηα- 

Ώοπα] Ἰηθετεςῦ, απἀά αποι]άἀ ποῦ ὃῬα 

{πεαζεᾶ 35 α Ῥτϊναίο 9Ἠ6. 
4 ἅμα δέ, κ.τ.λ.] υμῖβ 15 ἴπο έαθ 

ἔοτπι οἱ Βοοἱα]ίρπα, ος ταῖ]ο 16 19 ἴ]θ 
αῦἩ νημῖο (Παίῦ ννοτά τηὶρ]Ώί 6χΡρτοβ», 

Ἠδά πού αἲἱ Ἰπᾷβ οἱ ογτοίβ ρτοαρθά 

Ώλειηβε]νος ατοαπά 16, 58ο 38 {ο τιακθ 

16 αἰπιοδύ Ίορε]εβς {ο α5α 16, ἔτοτα ἴμθ 

ΙΠΙΒΟΟΠΟΘΡΙΙΟΩΒ ΟΠ ἴμθ οπθ β]άθ οἱ 198 

πἀνοοαῦθΒ ος ἀἱβοῖρ]6β, {ποπ ἔλπο ραβ- 
βἰοπδίο απά απτθββοπίηρ ΊΟΥΤΟΣ οἳ 
πηςΏΥ οἱ 155 οΡρροπεηίθ οη πο οὔμοτ, 

1 νυν] οοηθη{ τηγΥβο] Ἠογο υηἩ ἰαθΐηρ 
ἴπαί Ί ΟΗπ]ς ἔμετο 16 α ἴγιο Ῥοοϊθ]ίδπι, 

Ῥτείαίοπβ οἱ {παῦ ἐταῦα, νν]αῦ 15 οα]]εά 

ΒοοϊαΗβπα 186 ποῦ]ετ λατ ια υνη]ο] 
βτεοίς ἵ6 νη(Ἡ βαο] Παϊτεᾶ, ἴ]μο ἁοπηῖ- 
ηδηῦ βε]βεηπεββ οἱ {πο πηα]οτ]{γ. 

ἡ ἐπιμέλεια] Οοπιρατο 1. ΧΤΠΙ. 16, 
καὶ τοῦτο] Πέ 18 Ῥείίαχ {ο τοαἆ κατὰ 

τοῦτο, 3γ]ραχρ’8 οοττθοοη. Τ19 καὶ 
ΤΩΘΙΚΘΒ Ώο ΒΕΗΡΘ. 

Λακεδαιμονίους] «ΤἩο Τ,αοθάςπιο- 
πήθΏ ΒΥΣΤΕΙΩ,᾽ βαΥς Μτ, Τιονγίβ (4 μἱ]ο- 
ΡΙέψ, ἆο. Ῥ. 329), ΄ὙΥ88 ἴοο οχἰεηβίνθ 

4Ώ ΙΠ{θγ{θτεηος υἩ ρατγεηία] α{]ο- 

τιῦγ απά πηδύυτα] αΏθοῦΙοη ΓΟΣ ΠπηΙΜα6ΙΟἩ, 
ενεῦ ὮΥ {1ο πιοβί τη Ἡίαχγ τεραβρ]]ος ο 

απ ΠΙ(ψγ- 8ο] α8 {πο Ἐοιπαη; απά 
Ἰη ΠΙΟάΘΥΠ {1πηθΘ8 πο βαο] οπίτε δαΏβί- 

ὑαῦ]οη οἱ {πο Ῥο]δ]οα] {ἔοτ ἀοπιθβίῖο 

οοηίτο] ονεν οἸή]άτεη 1 Ἰ]κο]γ {ο Ῥα 
ΒετῖοιβΙγ επθογίαϊηες,᾽ 

ΤΙ. 1 περὶ τῶν ἔργων] «ἐἶο Οήηρα 
το Ῥε αασ]Ηί, Βο ΒίαἩς, “« ἆϊθ ἄ6ροι- 
βδπάρ, 
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” ια 4/ / 8 ” λα] 8 ’ ι 

ουτε προς Τον Θίον τον αριστογ' οὖδε φανερον ποτερον 

Ψυχῆς 
/ ο) 3 4 ’ ’ ε / ν. 

ἔκ τετῆς ἐμποδὼν παιδείας ταραχώδης 7 σκέψις, και 

Δ ) ’ ’ ” π] λ . -- 

πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει μᾶλλον ἢ προς τὸ τῆς 

ἦθος. 
Α φο4 ’ .] - - .ἳ ’ . . ’ 

δῆλον οὐδὲν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τὰ χρήσιμα προς τὸν βίον 

ἡ τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν ἢ τὰ περιττά’ πάντα γὰρ 
- ’ - 

εἴληφε ταῦτα κριτᾶς τινα. περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν 

οὐθέν ἐστιν ὁμολογούμενον' καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν 
9 4 9 ια) ’ αν ο 3 ’ ’ . 

αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιμῶσιν, ὥστ᾽ εὐλόγως διαφέρονται καὶ 
ΔΝ ω) - - 

πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς. ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ 
’ - / , 3” σα 4 9 ’ 

διδάσκεσθαι τῶν χρησίµων, οὐκ ἄθηλον' ὅτι ὃε οὐ πάντα, 
’ Α 3 ’ 5” . ζω 5 / 

διηρηµένων τῶν τε ἐλευθέρων ἔργων καὶ τῶν ἀνελευθέρων, 
4 Ν σα Αα ’ - ’ - α ’ 

φανερον οτι των τοιουτων δεῖ Κετεχειν οσα των χρησικων 

, λ / Ν / / .» 5” 
ποιησει ΤΟΝ Μετέχογντα μή βαναυσον. άναυσον ὸ έργον 

πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν] ΄ οασ]ιό 
εἀποβίΙοη {ο αἶπῃ αἲ 01ο οι] ἠναίοη οἳ 

Όμο Ἰπίο]]θοῦ, ος ταῦἸον αἲ ιο {ογπια- 

ἴἼοη ο με πιοτα] οἸατασίεττ ἨΤηο 

ορροβΙ]οη Ῥείνγεεη διάνοια απά ἦθος 18 

ἴμε βατηθ ας [λμαῦ Είῑ. 1. χΠ. Ῥ. 1103, 

5, Άπᾶ ἴπθ ᾳπθβύϊοη ναβ ἀϊδοιβεεά ΤΥ. 

ΧΥ. 0, 1ο. 
ο ἐμποδών] «αοΐαα],' «ἴπ πο ν/αγ. 

Τῆθτε 15 απ ατηρὶσυΙΥ ἵπ πο υνοτᾶ, 

ν/Ώ]ο]Ὦ ρεγΏαρβ ἀῑά ποῦ 6βοαρο Ατὶβίοῇ]ο, 

ἰποασ] 16 τηαΥ Ῥε βα{οβί {ο {ωκο 15 αρα 
ΒΙΤΗΡΙΥ ποαίτα] {6Ιπη, ΄ 1ο οἀιποαίίοη 

ν/ΏΙοὮ πηθεῦβ β ὙἼεη νθ Ῥοσίη ουν 

πα πἱτ]θθ οἨ ἴπθ ϱα0]εοῦ. Τη Π]8 άαγ, 
«5 Ἰη 918, {πο αἀθβίῖοπ οἳ οἀιοαθίοη 

νθβ ποῦ ῦο Ῥο βο]γεά Ὦγ αη αρρεα] {ο 
Ῥτασί]οα] εχροτίθησθ. Τ1θ οἩηΙΥ αἩη- 

βνγου τεζατηθά νναβ α οοη{αςθἆ οη6, 

Ἀπά πιαβί Ῥθ Αβο, 58 {πο αοἰπα] εἆπσα- 

Ηἱοη γναβ πού Ῥαβεά οἩ ΔΏΥ πγε]] ἀείετ- 

πηϊηθᾶ, νγε]] απἀφτδύοοςᾶ ρτποϊρ]θΒ. Τη 

{αοἳ, ἴπο οῬΏ]εοῦ {ο Ῥο αἰπιεά αὖ γγαβ γεύ 

εηΏτεΙγ α πιαῦθες αηάεν ἀϊβοιβείοἨ, 

απά βοπηθ πγου]ά Ἠανο ποὐ]ήηςο (ααρΏί 

Ῥαῦ πιετε]γ {λαῦ νλΙοἩ ἵπ {πο πιοβῦ 

ογάΙΠαΥΥ ΒΕΠΒΘ 88 αβε{α] {οχ 1469, 
τὰ περιττά] Είῑν, νι. νἩ. 5, Ῥ. ΤΙ41, 

Ῥ. 6, περιττὰ μὲν καὶ θαυμαστὰ καὶ 

χαλεπὰ καὶ δαιμόνια, “1968 ἀϊγίπερ 8ο 

παῦιτα]ες,) Ὑἱοῦ.; “ἀῑθ Ἡόπετεη βρθ- 

ου]αίνεη Ὑ1ββεηβομα{νεη,᾽ Βία. Τηἱ6 

Β66ΙΩΒ {πε τηθαηῖηρ α]ΩΙπωα{ε]γ, Ῥτα{ ελα 
ἱταπβ]α[ίοη 1 ποῦ 6887, Γοσ ΄ἴθ Ἠ]σ]ετ 

Ῥταησ]ες οἳ βοϊεπος 86ΕΠῃΒ {ο Ἴο8ο ἴ]ιε 

Ῥτορου 8εη8θ ΟΓ {πο ποτά, ἹὙΠπΙοΙι, ἵπ 

ια πιοπ{]β ος {μοβθ γν]ιο δε 16 νηΙ{] 
τοίθτθεηοθ {ο ϱἀποβίοη, Ἠ8β ΒΟΠηΘ- 

νηαῦ οξ α 8ηθετ Ίπ 16, ΄ οα{-οί-1θ-ἹγαΥγ 

Κπον]εάσς,᾽ {πο ΄Ιάεο]οσγ᾽ οἳ 01ο ε]άοτ 
ἸΝαβρο]θοπ, ὕ]θ «0Πθοτγ ος «ῬΠΙ]οβορΗγ᾽ 

οὗ πἹεη οΓ οτάΙπατΥ εἁποαίοη απηοπρςῦ 
οιβε]νθβΒ. 

κριτὰς εἴληφε] Μεἰίαρἠ. 1. νυΠΠ. 80, 
ἃ. 7. θἆ. ἙῬοπίΐπ. «αποίογθβ, “]αάς- 
πηΘΏ{Α ἵη [Πεῖτ {αΥογ.᾽ 

περί τε, κ.τ.λ.] ΄απᾶά 1 νο αἀορῦ 
ἴλε βεοοπά οῬ]εοῦ, απά αγ ἰῑλαί ουσ 

εἀισαῦ]οη βλου]ά {επά {ο νΙτίπο, βϐ1]] 

Όλετε 15 ηο αρτθειηεη{.᾽ 

εὐθύς] {οι αἲ ἴπε οαίςεῦ 165 18 ποῦ 
{πο βατηθ ν]τίαε {λαῦ αἲ] να]αο.᾽ 

3 Ὁοπιρατο Ι. ντ. Τ]ε οἶαιςδο ὅτι 

δὲ οὐ πάντα ἵ5δ ποῦ απ]ζο τερα]ατ, Ῥαΐ 

ἴλετο 16 πο ἀ Πο] ἵπ ἴμο ππεαπῖπρ. 
«14 18 οἶεατ ἐλαῦ νε πιαβύ ποῦ Ἠανεο α]] 
Ἀβο[α] Οήπσα {αυρΏί; 16 18 οἶθατ, Ίπ 
{αοί, ἴπαί νο πηιβῦ Ἠανο μετα {πισΏύ 

ΟΏΙΥ 8ο {αγ 88, ἃο. Όοπιρατε, {ΟΥ 

ἴλο ᾳαεβίίοη οἳ βάνανυσοι, 111. ν. 



: 1 επ] 4 ; 
ψυχῆν ή την διάνοιαν. 
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- ζω) ’ α] ’ ’ 4 ’ 

εἶναι δεῖ τοῦτο νοµίζειν και τέχνην ταυτην και μάθησιν. Εκϊθάτς 
ηοςΓ- 

ο λ λ / ἁ 4 ’ « - 2 . ο 

οσαι προς τας χρΊσεις και τας πράξεις τας πῄῃης αρετής ἰαιπίγ α5 {ο 

” . ’ Δ Αα Α ἐλ. 6 ’ Ὁ] .] 

αχρΏστον ἀπεργάζονται το σωμα των εΛλευ ερων { τήν 

9 / / / ος 

διὸ πας τε τοιαυτας τεχνας οσαι 

- - ο ’ 

τὸ σῶμα παρασκευάζουσι χεῖρον διακεῖσθαι [βαναύσους 

οπή 
ϱΏοι]ά Ώο 
ἰαισηῦ, 

απά νἩγ ἓ 

. ος ι λ λ 9 , / 5 
καλούῦμεν. και τας µισθαρνικας εργασιας ἄσχολον γαρ 

[ο 4 ’ . ’ ” δὲ ιν [ο ςλ 

ποιουσι τήΏν διάνοιαν και ταπεινήν. εστι οε και των ε/λευ- 

θερίων ἐπιστημῶν µέχρι μέν τινος ἐνίων µετέχειν οὐκ ἀνε- 

λεύθερον. προσεδρεύειν δὲ λίαν πρὸς τὸ ἐντελὲς ἔνοχον 

ταῖς εἰρημέναις βλάβαις. ἔχει δὲ πολλὴν διαφορὰν καὶ τὸ 

τίνος χάριν πράττει τις 3 µανθάνει" αὑτοῦ μὲν γὰρ χάριν 

Ἰ φίλων 3 ὃύ ἀρετὴν οὐκ ἀνελεύθερον, ὁ δὲ αὐτὸ τοῦτο 

πράττων δὲ ἄλλους πολλάκις θητικὸν καὶ δουλικὸν δόξειεν 
ο / 

αν πραττειν. 

καθάπερ ἐλέχθη πρότερον, ἐπαμφοτερίζουσιν. 

Αίἱ μὲν οὖν καταβεβληµέναι νῦν µαθήσεις, 

ἔστι ὃοε 
/ Ν εἳ ’ 9 ’ . 

τετταρα σχεδὸν ἃ παιδεύειν εἰώθασι. γραμματα και γυµμ- 
[ή / ’ η 

ναστικἠν καὶ μουσικὴν καὶ τέταρτον ένιοι γραφικήν, την 

μὲν γραμματικὴν καὶ γραφικὴν ὡς χρησίµους πρὸς τὸν βίον 

5 μισθαρνικὰς ἐργασίας] ΄οοσιρα- 
ἴἶοπα ἃ ρασθς.᾽ Όοπιρατο 1. χι. 4, 
4, ΤΟΥ µισθαρνία. Το οοπηραΤΙΡΒΟΠ ος 

ἴ]μθ ἔννο ραββασεβ νγοιι]ά 6Θεπι {ο πιό 
τῃθ οχρτεββίοη Ἠθτθ, 8 {ο Έτοαπο] 
ἰγαπβ]αδίοη Ἠπαϊέβ 16, {ο ἴλε οχο]αβῖοη 

οἱ ἐἶνε αγ ζαη οἱαββ. 
ταπεινήν] ΄ αρ]θοί, 5ειν1]ς.᾽ 
ἔστι δὲ καί, κ.τ.λ.] ΄απᾶ ενεη ΙῃΠ 

8οπιθ οἳ {ο βοϊεποςα νη]ο] ΓΓεΕΠΙΘΗ 
ΙηΔΥ Κπουγ.᾽ 

µέχρι μέν τιος] ΄ἔλοισ] αρ ἴο ἃ 

οργίαῖη ῬΡοϊπζ.᾽ 

προσεδρεύειν δέ] “Ὑεὶί {ο ἀονοίο 
ΟΠΕΡΕΙ{ {οο αρβ]άποιβ]γ {ο ἔπθτη, σα 
νῖθυν {ο αὐθαῖη ρετ{εοίῖοη ἵη 6Ίετη.᾽ 

6 ΟοπιρατόΤὗ, (ΥΠ.) Χτν. 7. πολ- 
λάκις θητικόν] ΄παὶρΏέ ννε]] Ὦο {λοαρ]6 

ο Ὦο ἀοΐπο α ππεπῖα] απἀά κετνῖ]θ 

Μ]ηρ.. 

καταβεβλημέναι] ΄Ιπ νοριθ, ἵῃ 1βς, 

Σ{1. τ. 11. δ, Ρ. 1οού, 9, καίτοι πολλοὶ 
λόγοι πρὸς αὐτὰ καταβέβληνται. 

:. Ε. 

ἐπαμφοτερίζουσιω] ΄ατο αιβοερίϊρ]ο 

οΓ πποτο {Πατ οηθ Ἰπθετρτείαὔίοη,᾽ 1Υ. 

(ΤΙΠ.) κτῃ. 11, 

111. 1 Τε {ουνο]ά ἀϊῑνίβίοη ος 

ἄτεε]ς οἀποαθοη. ΤΠ ια Παρωδίς, 

Ῥοοχ 11., Ῥ]αίο ρ1ναβ οπ]γ {1ο ἐνγοίο]ὰ 

ἀῑνίείοη νΙζ] γυμναστική αηπά μουσική. 

Ίπ {ο Ἠταῦ Ῥοῦμ αρτεο. 16 15 {πο 

βεοοπά ν]μ]οἩ Απιρζοῦο ἰακες ἵπ α 

ΤΠΟΤΟ τεβίτ]ο(θϱἆ βεπβθο {παπ Ῥ]αΐο, απά 

Ἠπαϊίς 16 {ο πηβ]ο 1Π 6ο ΠΙΟάΘΤΏ ΒΘἨΡΒΘ; 

νηετεας ἵηπ Ῥ]αίο 16 βἰαπἀςφ {οτ {μα 

ψΠο]ἰο πηεπία] (αϊηῖης, α5 ἀβιποῦ 

{τοτη ἴμο Ῥοά1]γ. 

γράμματα] «τεαάπς απά υτίήηρ, 

υλμο εἰεπιεηίβ οἱ Ιούΐ6τβ. 

γραφικήν] ΄ λε ατίς οἱ ἀεβίστι--- ἆτανν- 

Ἱηρ. 

χρησίµους πρὸς τὸν βίον] ΄ α8 Ρταοίῖ- 
οα]1γ αβε[α] {οχ ἴπο ογάΙπαγγ ΡΙΓΡΟΒΕΒ 

οἱ ἀαῑ]γ Ἠ{ε, απά αγαἰ]αβ]ο αὖ 6Υ6ΥΥ 
(άτη. 

16 

6 

ῷ 
Τ]ο {ουν 
Ῥταπο]εβ 

οἱ ογάἵπατΥ 
(ατοαε]ς 

οἀιοα{Ιοη. 
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Τμο οι οὔσας καὶ 
Ώταπο]ιθς « / ου ὃ , λ Ἡ ͵ ᾿ ” , 

οἳ οτΦ/πΆΤΥ Ττείνουσαν προς ἀνθρίαν' την δὲ μουσικήν ἤδη διαπορήσειεν 
ἄτεεκς »ν ο. ι « ἔ ) ”. 

οἠποαίίοα. ἄν τι. νῦν μὲν γὰρ ὡς ἡδονῆς χάριν οἱ πλεῖστοι µετέ- 
ΤΗΥ 18 ια... ε 8 9 - ” . / . λ υ 

Μριδη κοιςα ἄν οἱ ὃ ἐξ ἀρχῆν ἔταξαν ἐν παιδείᾳ διὰ τὸ τὴν 
. 3 / 

Ἰρανπῖ φύσιν αυτην ζητεῖν, ὅπερ πολλακις εἴρηται, µη µμµὀνον 
5 - - Λ ’ - 

α ἀσχολεῖν ὀρθῶς ἀλλὰ καὶ σχολάζειν δύνασθαι καλῶς' αὕτη 
. 4 ’ .ἳ ’ - 

4 γαρ ἀρχὴ πάντων. ἵνα καὶ πάλιν εἴπωμεν περὶ αὐτῆς. εἰ 
λά, ᾱἳ Ν ὃ . - ν. [ ν ν ο, - 

γαρ ἄμφω μεν Οεῖς μαλλον ὁε αἱρετον το σχολάζειν τῆς 
. / | οϱ ’ / - - ’ 

ασχολίας, καὶ ὅλως ζητητέον τί ποιοῦντας δεῖ σχολάζειν. 
. 4 ὃν / / 4 - -ς Ὡ - / 

ου γαρ 9ή παίζοντας" τέλος γαρ ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ βίου 
. ” 

4 τὴν παιδιὰν ἡμῖν. 

πολυχρήστους, τὴν οδὲ γυμναστικὴν ὡς συν- 

9 4 - 9 ’ 8 ”- .) 

εἰ δὲ τοῦτο ἀδύνατον, καὶ μάλλον ἐν 
- . ’ ’ - - . α. - 

ταῖς ἀσχολίαις χρηστέον ταῖς παιδιὰῖς (ὁ γαρ πονῶν δεῖται 
- . ’ 4 4 ΄ .) 

τῆς ἀναπαύσεως, ἡ δὲ παιδιὰ χάριν ἀναπαύσεώς ἐστιν' τὸ 
. . - ’ Δ ’ . / Δ 

ὃ) ἀσχολεῖν συμβαίνει μετὰ πόνου καὶ συντονίας), διὰ 

τοῦτο δεῖ παιδιὰς εἰσάγεσθαι καιροφυλακτούντας τήν - 
- 

ὡς συντείνουσαν] ΄α8 4η ε]επιεηῦ π 
ἴμα {οτπηαβίοηι ο οοιγαβθ,᾽ 60Ο Ἠθοθβ- 

ΒΗΥΥ {ΟΥ {ια ὤτος] οἴδίσθη. 
τὴν δὲ μµουσικήν] Ἔπο ἀείεπορ οἩἨ 

ἴ]ιθ 5οοτο οἱ αΙΠόγ, πηθτο τβεία]πεςς, 

18 Ἰοαφῦ οἶθαχ 1η {ο ο.59 οἱ πιπβίο, ο 
πιαδῖο, 1η 1659 Ππιζθᾷ ΒΕΠΡΘ, 18 α]κεη 8 

ἴ]ιο Ὀαί{]ο-στοιπιᾶ {οχ Όμ]β ααεβίοη οἳ 

1 Ηγ Τη Όλο ροπονα], απά 105 16 Ἠῖ9 ϱο 
ἰακίησ 15 ἐ]λαῦ εαβιοϊεπῦ]γ εχρ]αῖηβ {λαο 

1 η]{θἆ Β6ΠΒΘ Ὦθ ΟΊιΟοβ6Θ {ο αὐίαο]ι ἴο 

ἴπε Ρτϊποῖρ]ε οἱ αἲ] ήπσς, ἔλπε βαπάα- 
πηθη{α] ΡοβΙὔ]οη {011 ὙνμΙο] νε εἰαχό,) 
Βίαμτ΄ς ἰταπβ]αίίοη Β, “ἀεμπ ἀἶεβ 
Μ προ, τη 65 ποσ] οππια] Ζαβαβ6Η, 

180 αταπὰ απά Ζ1ε]ἱ αἶ]ετ 6εεολις- 

Κατ.” 

3 εἰ γὰρ ἄμφω μὲν δεῖ, κ.τ.λ.].Έοι 
Ἡ νπ]]δῦ Ῥοΐ, αοὐνΙγ απά Ἰεῖδατα, 

τηἉβῦ Ῥο αθ{επἆθά {ο, Ιείρατε ἶ γεί λα 
Ρτεζεταβ]ο οῬ]οοῦ οἱ αἰθοπίῖοη, 16 {ο]- 
Ίου θναξ νο σαπποξ Ῥοβαῖμ]γ 6β63Ρ6. 

Όλα νγοτά, 

2 νῦν μὲν γάρ] 'Έοτ αΙλοιρ]ι αἲ 

ἴ]ο Ῥτεςοηπί ἆαγ πποβύ Ίθατη 16 38 {ΟΥ 

ἴ]ο βαίο οἱ ἴπο Ῥ]εαβιτο, γεῦ οτἶρί- 

ηαΙ]γ, ἴοβο νο πηαάο 16 ο Ώταπο] οἳ 

εἀποαθίοη ἀῑά ποῦ αἀορί υμ]β ἀείεπος,) 

αὕτη γὰρ ἀρχή] ΤΗϊ8 αὕτη παὶρ]έ Όα 

το[θιτοάἆ {ο φύσι, Ῥαῦ Τὸ 18 Ῥείύεν 0ο 

ἰακο 16 48 το[εττΙηΡρ ἵο σχολή, ο0Ἡ- 

ἰαϊηεά Ιη σχολάζειν, ΟΥ Ῥ6Ώαββ, υϊυ]λ- 

οτ6 απΥ ἀθβη]θο τοίθγεποθ {ο δἴέλατ οἱ 
ἴλιθ Όννο {6ΥΤΗΡ, Τὸ ΤΙαΥ Ῥο ἰταπβ]αζεά, 

ἔ{οτ Ἠετο, ἵπ ιθροβ]άοἨ ]αβί ]α]ά άονη, 

ἴλαῦ ο παίατο οἳ τιαη Ἰοο]ς ποῦ 
ΤΩΘΥΕΙΥ {ο οχετίοἨ, ὈῬαΐό 46ο {ο ἴπο 

τ]ρΏύ πιαπαρειηεη6 οἱ 1εἴβαχθ, γε Ἠαγθ 

ἴπο ἹπααΙτΥ 1η νληαῦ Ὑγε ατε {ο ΕΤΩΡΙΟΥ 

οατ εἴκαγθ, 

τέλος γὰρ ἀναγκαῖον] ΄Έοτ ἵπ {] Ἱὰ 

156 απηιιδεπηθπό νγοτθ ἐ]ιο οπιά οἱ 146... 

Ίπ ΒίΠ. Χ. νΙ. Ῥ. 1176, νθ Ἠανε πε 

Β41Π6 ροϊηῦ ἀἴβοιιββεά. ν 

4 ἐν ταῖς ἀσχολίαις, κ.τ. λ.] απηΒ ο-Ἡ 

ΤΩΘΩ{8, Ρ4Π1Θ6Α, ἅὧο., ἃτε Ὀαΐ με 

ογεαίοηβ οἱ οπθ ΙΩΤηΕΥΒεά ἵπ Ώβίπεβε 

Οιεῖν οῬ]εοῦ Ῥεῖηρ {ο επαμ]ο Ἠϊπα 
οχοτί Ἠϊπηβε]{ {μα πποτθ. 6 

ὁ γὰρ πονῶν, κ.τ.λ.] Ἠετοά. 1. 179. : 

καιροφυλακτοῦντα τὴν ἍἈκρῆσι ᾗ 

ἐνιαϊο]λῖπρ ἔἶιο Ῥτορετ οοσβδΙοΏς {ου 198 

προ, Ώεπι, 678. 17. καιροφυλακεῖν 18 
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χρῆσιν, ὡς προσάγοντας φαρμακείας χάριν" ἄνεσις γὰρ ἡ ΗΝ 1 
ση ε. ως κο, πηυβῖο 

τοιαύτη κίνησις τῆς ψυχΏς, καὶ διὰ τὴν ἡδονὴν ἀνάπαυσις' Ίδης 

τὸ ὃὲε σ ολάζειν ἔχειν αὐτὸ δοκεῖ τὴν ἡδονὴν καὶ τὴν Χ Χ 1338 
ὸ / . Ν - / ” δ᾽ . - 

εὐθαιμονίαν και το ζην µακαρίως. τοῦτο ου τοῖς 5 
3 - ε ’ . .ἳ - ’ ε ια Δ 

ασχολούσιν υπαρχει ἄλλα τοῖς σχολάζουσιν. 9 µεν γαρ 
. - ολ ’ ᾽ 9 - / ϱ 9 « ’ « 

ασχολῶν ἑνεκα τινος ἀσχολεῖ τέλους ὡς οὐχ υπαρχοντος, η 
« πα 9 4 η 9 λ 9 

ὃ) εὐδαιμονία τέλος ἐστὶν, ἣν οὐ μετὰ λύπης ἀλλὰ µεθ 
- ’ “ν Φ ’ 4 ε 4 

ἡδονῆς οἴονται πάντες εἶνα. ταύτην µέντοι τὴν ἡδονὴν 
ο οᾷ » Ν ν Ν ’ 3 Δ νε χ νά Δ 

οὐκέτι τὴν αὐτὴν τιθέασιν, ἀλλὰ καθ) ἑαυτοὺς ἕκαστος καὶ 
| α ] ε - ε Δ ” Ν 3 / 4 η) .] .] 

τήν ἕξιν τὴν αὑτῶν., ὁ δὲ ἄριστος τήν ἀριστην καὶ την ἆπο 
- ’ ὸ - .] η 4 .] 

των καλλίστωγ. εἲ καὶ προς την εν 6 
- ὸ - λὸ θ / 5 Ν ὸ / θ 8 

τῇ ὁιαγωγῆ σχολην µανθανειν ἄττα καὶ παιθευεσθαι, καὶ 

ο λ ς 

ὥστε φανερον ὅτι 

- Ν ’ λ / ας / ς - 

ταυντα μεν τα παιδεύµατα και ταυτας τας µαθήσεις εαυτων 

4 / λ λ ἳ Δ 5 / ε » / 4 
ειναι χαριν, τας δὲ προς την ασχολιαν ως αναγκαιας και 

4 3 .) ε / 9 

διὸ καὶ τὴν μουσικὴν οἱ προτερον εἰς 7 χάριν ἄλλων. 

Όλο Ίοτπι Ῥγε[ετγτθᾶ ὮΥ Τιοῦεοκ αἆ 
2/γη. 575. 

ἡ τοιαύτη κίνησις] “Ἔ]ο ππογοεπιοπ 

ου οχοϊζεππεπ{ οὗ {πε πηϊπἆ 1η ϱ4ΠΙΘΒ.᾽ 

διὰ τὴν ἡδονήν] ἔτοτα ἴλε Ῥ]εαβατο 16 

Ῥτίηρς νο] 16 νο ννοτ]ς θαβΙΙΥ, απᾶ βο 
16 αοἲς ας α το]]εῦ, 

αὐτό] «π 1986] Γ. Τὸ ἵ ορροβεᾶ {ο 
{ο εἰσάγεσθαι, προσάγοντα». 

5 τοῦτο] Βο. τὸ ἕῆν µακαρίως. 

ὁ μὲν γὰρ ἀσχολῶν] Τη 18 ονγη ]αη- 

6ᾳασο, ἴπεη, ἀσχολία ἵβ α γένεσις, 8ἴΤωΒ 

αἱ Ῥτοάποίηςσ 8οπιθ τοβι]ζ, απἀ οὐδεμία 

Ὑένεσις συγγενὴς τοῖς τέλεσω, Είλ. ντ. 

ΧΙ]. 3, Ῥ. 1152, 13. Τῃο9 αἰπήηρ αἲ ἃ 

τορυ]ν Ίπρμες 18 ποη-ααϊπτηεηί 

ληὑλετίο, 

ὧς οὐχ ὑπάρχοντος] Ἠαρρίπεςς ἵδ α 

ο πεευ], απ επᾶ, απά αἲ] Ομϊπ]ς 16 15 ας- 

οοπιραπ]εἆ, ποῦ ὮΥ Ῥραΐπ, Ῥα{ ὮΥ Ρ]εα- 
β1Τ6.᾽ - 

ταύτην μέντοι] ΄ Ἠετε, Ἀούψενοας, {]ιθ 

; «στεεπιεηύ 8{οΡ8. Τ16 Κῑπὰ οἱ Ρ]εαβατα 

ΙΒ πο αρτεεᾶ προη.. Όοπιρ. Ελ, 1. 
Χ. 1Ο, Ῥ. 1900, 8 ἑκάστῳ Ύάρ ἐστιν 

ἡδὺ πρὸς ὅ λέγεται «Φιλοτοιοῦτος, 

κ.τ.λ. 

6 τὴν ἐν τῇ διαγωγῆΞ-τὴν ἐν τῇ 

σχολῇ διαγωγήν] Τε ααοθρίῖοη 18, 

ψηλού 19 διαγωγή Οοπιρατο Βοπ]{Ζ 0Ἠ 

Όλο νοτᾶ, ἴπ α ποίθ, αἆ Μείαρηι. 81, 

Ῥ. 1δ; απἀ ΤΙΥ τεπηατκΕ ἵη {ο ΒάΤῃ- 

ΤΊΑΣΥ οἱ 018 Ῥοοκ. 1 πιαγ αἀά, ια 

ἴμοθ ποτά ΒΘεΠΙΒ {ο πηατ]ς {ο {πι 

πΏεη Ἰ{ο 16 Ἰνοᾶ {ον 196 οὔΏ βαΚο, 

απά πού {οτ {1ο βίο οὗ 8οπηθ οῬ]θοῦ {ο 

Ῥο αὐίαϊπαά, Ῥο 16 {ιο {ογπηβζ]οη οΕ ο 

οἸατασίετς ος Πο αὐθαϊππιεηί οἱ βαο- 

0688 ἵη γ΄αχ ος Ῥο]ὔἶσα] Ῥονετ. 10 ἵ8 

ἴμε βίος θεωρητικός οἱ ΓΕίον Χ. νΙ]. 

Ῥ. ΤΙ 77, ὁ κατὰ σοφίαν, ος κατὰ νοῦν 
βίος, 118 ὀῬ]οοῦ ο οοπίεπιρ]αῦ]οη οἳ 
ἐγαῦμ, Τί 18 ἴμο Η{ε οἳ ἴ]λο φύλακες οΕ 

Ῥ]αΐο, αξνειτ {λαῖν οἀισαθῖοηι 18 οΟπι- 

Ῥ]είεᾶ, απά αἱβο α[νοτ {Πε Ίανο ἆἱβ- 
οματρεά {ἰπεῖτ ἀπίγ {ο ιεῖν οοππῦτγ 
απ εῖτ {ε]]ουν-οἴάπεης ὮΥ ταϊχίπρ {ος 
ο της 1η ρο]δίσοα] αῇαϊτα. 

ταῦτα μὲν τὰ παιδεύµατα] ΄ απιᾶ νι Ἠ]]βέ 
Όλο Ώταπο]ες ο{ οἀαοαίίοη ννλ]ο]ι Ἠανο 

το[εγοποθ {ο {Πῖβ Ῥετίοά β]ου]ά Ῥο ρι- 

Βιθά {ου 0λεῖν ΟΥΏ βαΚ6Ρ. 

15--.9 
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Ἠηγϊ παιδείαν ὄραξαν οὐχ. ὡς ἀναγκαῖὸν (οὐδὲν γὰρ ἔχει τοιοβτον) 
τηβ]ο 

Ίθανπεῖ οὐδ᾽ ὡς χρήσιμο, ὥσπερ τὰ γράµµατα προ μονος 

καὶ πρὸς οἰκονομίαν καὶ πρὸς µάθησιν καὶ πρὸς πολιτικὰς 
’ - ] 

πράξεις πολλάς' δοκεῖ δὲ καὶ γραφικὴ χρήσιμος εἶναι πρὸς 
᾽ [ή Δ ων οἱ / / 535 Ὡ ’ 

τὸ κρίνειν τὰ τῶν τεχνιτῶν εργα κάλλιογ" οὐδ᾽ αὖ καθαπερ 

ἡ γυμναστικὴ πρὸς ὑγίειαν καὶ ἀλκήν' οὐδέτερον γὰρ τούτων 

8 ὁρῶμεν γιγνόµενον ἐκ τῆς μουσικῆς. λείπεται τοίνυν πρὸς 
-- η . ο 

τὴν ἐν τῇ σχολη διαγωγήν, εἰς ὅπερ καὶ φαίνονται παρά- 
αι - 

Ὕοντες αὐτήν' ἣν γὰρ οἴονται διαγωγὴν εἶναι τῶν ἐλευ- 
θέ . ’ / ὸ / Ὅ ο) 
έρων, ἐν ταύτη τάττουσιν. ιόπερ μήρος οὕτως 

ἐποίησεν 
ἀλλ᾽ οἷον μέν ἐστι καλεῖν ἐπὶ δαῖτα θαλείην. 

ν ο λ ε / λ 
οκαι ουτω προειπῶν ετέρους τινας 

οἳ καλέουσιν ἀοιδόν φησι», ὅ κεν τέρπῃσιν ἅπαντας. 
. 

”/ 4 , 

καὶ ἐν ἄλλοις δέ φησιν ᾿Οδυσσεὺς ταύτην ἀρίστην εἶναι 

διαγωγήν. ὅταν εὐφραινομένων τῶν ἀνθρώπων 

δαιτυµόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ 
ἥμενοι ἑξείης. 

ὭὋ 4 , 2 4 δι / πε 5 « ῃ 8 ν 
το τι μεν ποινυν εστι παιοεια τις ήν ουχ ως χρησιμκον παι- 

ῬΜετε 
π0γ το- 

-. 858 καλήν, φανερόν ἐστιν" ---- δὲ µία τὸν ἀριθμοκη ἤ πλείους, 

4 - 3 / 

δευτέον τοὺς υἱεῖς οὐδ᾽ ὡς όμιλος ἀλλ᾽ ὡς ον: καὶ 

τι καὶ τίνες αὗται καὶ πῶς, ὕστερον λεκτέον . αὐτῶν. νῦν 
δὲ τοσοῦτον ἡμῖν εἶναι πρὸ ὁδοῦ γέγονεν, ὅτι καὶ παρὰ τῶν 
ἀρχαίων ἔχομέν τινα µαρτυρίαν ἐκ τῶν καταβεβληµένων 

3 χρησίµην Ῥεκ]εγ. 

7 δοκεῖ δὲ καὶ γραφική] ἨΥ εἹοα]ά ; {ο ἙῬε]]κετ τοιάῖηρ, χρησίµην. 19 ἵΒ 
ποῦ πηιαῖο Ὦθ αβε{α] 1Π ἴ]ιε Β4ΊΏΘ ΑΒ6ΠΒΘ |; πΠΠΟΤΘ 1η Κεοερίηρ ση δ 7, 48 αἶδο νηθ]ι 

ἵΏ νγη]ο]ι Ὦθ Ἠθγθ βαΥ5 {πο ατί οἱ ἀθβῖρῃ | χρησίµους, ἵπ ΤΠΙ. τ. 

18 3 οὐδ᾽ ὡς ἀναγκαίαν] “πιπο]ι 1968 οἩἳ 
8 εἰς ὅπερ, κ.τ.λ.] ΄Απά ὉὈβ 16 | Ελ ρτουπᾶ οἱ αρβο]αίθ πθοθβαϊ{γ.᾽ 

ενἰἀεπ{]γ ἴ1θ ο,]θοῦ {ου ὙνἩ]οἩ ΠΊθη ἆο 

Ἰπγοάσος τηπβῖο,᾽ 

ἀλλ οἷον] ποῦ {οιπά ἵη οἳσ οχϊδηρ 
Ἠοπιετ. Οοπιρ. ΤΙ. ΧΙΥ. ουσ νγαγ.᾿ 

ϱ οἳ καλέουσυ] 0. ΧνῃΠ. 385. καταβεβλημένων] αὔονθ, Ἡ. 6, 

δαιτυµόνες] 06. 1κ. 7. ὁ ἆταν/η ανν Ῥταπσ]ες ο οἀισα- 

ὕστερον] ΤΗ18 18 Ἰοβῦ. 

ΤΙ πρὸ ὁδοῦ] 'ννε Ἰανε ροῦ βο {σοι - 

10 χρήσιμον] Βρεηρε] Ῥτείεις (6 | 6οη ποὐια]γ {ααρηῖ. 



γ. σΠ1) 4.] 
- νά ο 8 ' - - ὀλλ ε δὲ 

παιδευµάτων" ή, γαρ κουσικη πτουτο ποιει Μ/ΛΟΥ. ετι ε αλ, . 

- 9 5 λ , λ ” αρ 7 
καὶ των χρησίµων οτι δεῖ τινα παιδεύεσθαι τους παῖδας ου] 
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α Ν . ω 4 - ’ ’ 

μόνον διὰ τὸ χρήσιµον. οἷον την των γραµμµατων µαθησιν. 

ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ πολλὰς ἐνδέχεσθαι γίγνεσθαι δύ αὐτῶν 
/ « ’ 

µαθήσεις ἑτέρας. 
ε ’ ἲ . Ν 4 ν ο . 

ὁμοίως δε καὶ τὴν γραφικην οὐχ ινα εν 
κ 94) » / η ὃ , Ὁ 9 2 [ 

τοῖς ἰδίοις ὠνίοις μὴ ιαµαρτανωσιν αλλ ὡσιν ἀνεζξαπάτητοι 
Δ 4 . - ) / . ω) 33 αν ' σά 

προς την των σκευων ὠνην τε καὶ πρασιν, Ἰ μαλλον ὅτι 
ων ΔΝ - . 8 , ’ 

ποιεῖ θεωρητικον τοῦ περὶ τὰ σώματα κάλλους. τὸ δὲ 
- ” ΔΝ ϱ/ ε ’ - 

ζητεῖν παγταχου το χρήσιµον Ίκιστα αρµμοττει τοις Μεγα- 

λοψύχοις καὶ τοῖς ἐλευθέροις. ἘἨπεὶ δὲ φανερὸν πρότερον 
- ./ Ὦ) ο. / ὸ ’ 4. Ν ια λ ῳ 

τοῖς ἔθεσιν Ἡ τῷ λὀγῳ παιθευτεον εἶναι, καὶ περὶ το σῶμα 
/ .ἳ ν) ὸ / δῆλ 5 / α ὸ / 

προτερον ή την οιανοιαν. οήηλον εκ πτουτὼν Οτι παρα ΟΤεΟνΝν 

-- ωἳ - . 

τοὺς παῖδας γυμναστική καὶ παιδοτριβικῇ: τούτων γαρ ᾖ 

λ / - λ 4 ο , ε .. λ 
μεν ποιαν πινα ποιει τῃην ἕξιν του σωκατος, ἤ ε Τα 

ἔργα. 
Το 4 Ὡ) ε ’ ὸ - ο ’ ω 

Ἀθν μὲν οὖν αἱ μαλιστα ὀοκούυσαι τῶν πὀλεων επιµε- 
- - 4 4 ” 

λεῖσθαι τῶν παίδων αἱ μὲν ἀθλητικὴν ἕξιν ἐμποιοῦσι, λω- 
, , γὃ Δ 1 ” - / . νν’ 

Βώμεναι τα τε ειοη και την αὔξησιν των σωμµματων. οι οε 

Λάκωνες ταύτην μὲν οὐχ ἥμαρτον τὴν ἁμαρτίαν, θΗριώδεις 

9) ἀπεργάζονται τοῖς πὀνοις, ὡς τοῦτο πρὸς ἀνδρίαν μᾶ- 

ἔτι δέ] Φανερόὀν {ο Ὦο βαρρ]εά, απά 
Τος {πο εαρ]θοῦ νο πηιδῦ δο Ῥαο]ς ἴο 

6. 
διὰ τὸ χρήσιμον] “πθγο 15ο η ἴπθ 

Ἰουγεδῦ βεΏβο.᾽ 

12 ἐν τοῖν ἰδίοι ὠνίοις] “ἴπ υπεῖτ 
Ρηϊναῦο ριγο]αβθς.᾽ 

ἀλλ ὥσυ] πχαβῦ Ὦο οοηπθοίθἆ αβ 

οἸοβε]γ α5 Ῥοββῖρ]ο υγ]ζ] διαµαρτάνωσω. 

1 Ἰανο ἴπετε[οτο {α]εη απναΥ Ῥε]κ]κει΄5 
οοπΙΙΏΝ,. Έος αἲ] Ομ] Ίαηπσαασαο ΟΟΠΙ- 

Ρατο 6ο Περωῦζίο, νο ἴπο ΡοβΙδΙοπς 

Τη νγλΙοἩ ο ἐμ]5 ροῖπέ Ατκίοί]ε αγσαςΒ, 

νγη]δί Ἡο ἆοθρ ποῦ 5ο αββο]αίε]γ α5 

Ἐ]αΐο τε]θοῦ ἴμε εἸεπιεηπί ο αθ1110γ. 

τοῖς µεγαλοψύχοις] Ίπ Είῇ, τν. νΙΠ. 

33, Ῥ. 11256, ΙΙ, ἴιθ µεγαλόψυχος ἵΒ 

Βαὶά {ο Ὦο οἷος κεκτῆσθαι μᾶλλον τὰ 

καλὰ καὶ ἄκαρπα τῶν καρπίµων καὶ 

ὠφελίμων. 

13 Όοπιρατο ΙΥ. (ΥΤΙ.) αγ. ιο. 

γυμναστικῇ και παιδοτριβικῇ] Οοππραθ 

(α]οῃ, Ώε Ταζ. Τω. Ἡ. 9, τ1, Ὑηῖσλι, 

νηθἩ 0Π15 Ῥαβρασο, ἵ5 αιοίθά ὮΥ Βπαίῃ 

(Λία. Αι.) α5 ἴλμο Ῥαβίβ οἱ Ἠϊ5 ἀῑδίϊπο- 

Ώοη Ῥεύνγεεη {ἨΠεβο πο Ῥταπο]Ὦθϐ οΕ 

Ροάγ ἀααϊπῖηρ, νπ]ο] γη 1ο αἴ- 
οἴθηῦβ Ίνας Ῥατί]γ πιεά]σα], ρατί]γ νΏαῦ 

ν/θ που]ά ππεαη Ὁγ σγτηπαβ{1οΒ. 

τὰ ἔργα] “18 αοἴ]οηβ’ π 19 γατίοιιβ 
εχετοίβθ5 απά ϱ811ΘΑΒ. 

ΙΥ. Ἱ1 λωβώμεναι] 'Ἱπ]αης.) 
ταύτην μὲν οὐκ] “Τποιρῃ {πεγ Ἠανο 

ποῦ οοτηπαϊθζθά Όμῖ6 ϱττου, γεῦ ἴ1θγ 

ΤΘΠάΘΥ {λεῖτ οΙθΙΖεΏΒ βαναρσο,᾽ (τοῖς, ΤΠ. 

5ο7, 517, Ἡ]ιθγο (1ο Τ,αοθάςρπποπίαη οα- 

ταοῦθτ 16 βρο]εη οῇ α8 Ὀείηπς οἳ α. Ίον; 

ψρο ἵῃπ οοπιρατίβοη θα {λα οἱ 

Ῥ]α{ο᾿5 φύλακες. 

Ῥετο 

οουθά 8 

12 

1338 Β 

19 
Ῥοάἳγ 

εοἀαοκθοη 
1Π1180 ΡΥ6- 
οθἆθ Ι1ΕΠ- 

{α]. 

4 
Ῥοαά]γ 

ἐταϊπῖηρ, 
γυμνα- 
στική. 



2 
Βοά1]γ 
ὑαϊπῖης, 
γυμνα- 
στική. 

3 μᾶλλον τοῖς ἡμερωτέροις καὶ λεοντώδεσιν ἤθεσιν. 

β 

ον 

200 

λιστα συμφέρον. 
ω / 
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[ή ιά ’ 

καϊιτοι. καθαπερ εἴρηται πολλακις. οὔτε 
ε, Δ ’ ’ ’ ’ 

προς µίαν οὔτε προς μαλιστα ταύτην Βλέποντα ποιητέον 
Δ 3 / 

την επιµέλειαν. 
5/ . ΔΝ ’ 9 94 -- 5 ’ 

ει τε και προς ταυτήνι οὐδὲ τπουτο ἐξευρί- 

3 . - Ἱ - -- 

σκουσιν' οὔτε γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις ζφοις οὔτ᾽ ἐπὶ τῶν ἐθνῶν 

ὁρῶμεν τὴν ἀνδρίαν ἀκολουθούσαν τοῖς ἀγριωτάτοις, ἀλλὰ 

πολλὰ 
νι » Ν ιδ Αν λ Ἅ / « Δ κ τν 

εστι των ἐθνῶν α προς το κτεινειν και προς την ἄνθρωπο- 

’ .] α ” ’ - .] .) ’ 

φαγίαν ευχερως εχεῖ, καθαπερ τιν περι τον Π]όντον 

᾿Αχαιοί τε καὶ ᾿Ἠνίοχοι καὶ τῶν ἠπειρωτικῶν ἐθνῶν ἕτερα, 
Δ ἃ ε , ’ Δ ἃ ον ἀ 4 

τὰ μὲν ὁμοίως τούτοις τὰ δὲ μᾶλλον, ἃ ληστικὰ µέν ἐστιν, 

ἀνδρίας ὃ᾽ οὐ µετειλήφασιν. 
κ Απ δ) ) 4 1 Δ ’ 

ετι αυτους τους ακωγας 

”/ σ Δ 2 Δ Φ - ΄ 

ἴσμεν, ἕως μεν αὐτοὶ προσήθρευὸν ταῖς Φιλοπονίαις, 
ε ’ ω) 3’ ων δὲ Δ - ’ Δ -- 

υπερεχοντας των ἄλλων. νυν οε και τοις γυµνασιοις και τοις 

- 3 - ’ Α 

πολεμικοῖς ἀγωσι λειπομένους ἑτέρων' οὐ- γὰρ τῷ τοὺς νέους 
/ λ / ο) ὸ / κ) ν «ν [ὁ ) 

γυμνάζειν τον τρόπον τοῦτον ὀιέφερον, ἀλλα τῷ µόνον μὴ 
ΔΝ 8 [ο 3 - 

προς ασκουγτας ασκειγ. 
ς/ . . 

«λστε τὸ καλὸν ἀλλ οὗ τὸ 

θηριῶδες δεῖ πρωταγωνιστεῖν" οὐ γὰρ λύκος οὐδὲ τῶν ἄλλων 

2 οὔτε πρὸς μίαν] «πο οπθ βἰπρ]θ 
νἰταθ ϱλοι]ά Ῥο οἸοβεῃ.᾽ 

οὔτε πρὸς µάλιστα ταύτην] “που, 1 

οπθ, β]οι]ά ῖς υΙτίαο Ὦο ἴλπο οπθ 59- 

Ἰεοζεά α5 εβρεοία]1γ {ο Ὀο αὐθεπάθά {ο.) 

εἴτε καὶ πρὸς ταύτην] ΄απά 1 εγεη 

{λ]8 15 ιο οπθ {ο ο ου]ναῦεᾶ, {θγ 

4ο ποῦ Ἠ16 ἴμο ροϊπῦ τί; πε ατθ 

Ψ/ΥΟΠΡ 1Π ἐλαῖγ πηθί]οά οἱ ου] γαίοη.᾽ 

λεογτώδεσω] Τηϊ5 Ῥαθεά οἳ α τηβ- 

οοποερίίοη οἱ {1ο 1οη αἰπιοβδύ απίνοαι- 
βα]]γ Ῥτενα]εηῦ, 

38 Αχαιοί... 'Ἡνίοχοι] 1 Ἠ8νο πού 

Ῥεεπ αἲ {πο ραϊπβ {ο οο]]θοῦ αΠΥ βοαί- 

γοτοὰ ποῦίοθβ οἱ ἴπθβο απᾶά οἴποτ οἳ- 

βοιτο ΐρ6β. ΤΊΕΥ ΑΊον ἴ]πο εχίοηῦ 

απά παϊπαθεηθςς οἱ Ατβδζοῦ]ες ΙΠΓΟΓΠΙΔ- 

Ποηπ, Ῥαΐ6 Ῥο]μθίοα]]γ ἴΠαγ ατοθ οἳ πο 
ᾳοποτα] Ἰπίετοβί, απά Ἰη ἴλΠο ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

ῬοοΚς οἱ τοίοτεποθ βιήΠοἰεπὺ γη] Ῥο 

Γοιπά. 

ἠπειρωτικῶν] Ἐρίτοίίς, ποῦ ροποτα], 

1π {μθ 86ΠΒΘ οἳ οοπιποπί{α], Ῥα{ Ητηϊεά 

{ο Ἐρίτιβ, Ῥτορετ]γ 89 οα]]οά; αἲ Ιεαβῦ 

ἴμ18 ΒΘΕΠΙΦ 6ο πιο ἔμο τηοβέ παίατα] νναΥ 

{ο {α]κο 10. 

λῃηστικά] ποῦ τοῦ καλοῦ ἕνεκα, “ Ῥϊτα- 
ἴἶσα],᾽ Έτανο-- ἴλαῦ 15, αππάες ἴ]ο ἵπι- 

Ῥτα]βο οἱ ἀθεῖτο οἱ ραΐη, 

ἀνδρίας] ΄οοπταρε,᾽ ῬτορετΙγ εο 
οδ]]οᾶ, ΄ ἀο[ροταίο να]οιτ,᾽ Ῥαν. Ιοδέ, 

1. 654- 
4 αὐτοί] ΄Τηεγ αἸοηθ.᾽ 
προσήδρευον] {οτ λ]β γνογά οοτρᾶσθ 

ΟΗ. ΤΙ. ν. 

ταῖς φιλοπονίαι] Ίππο, τ. 990. Ἶ 
Φιλοπονοῦμεν. 

νῦν δέ] ατοίο, Π. 6ο, 
οὐ γὰρ τῷ τοὺς νέους, κ.τ.λ.] “Έοσ 

16 Ἱνα8 ποῦ Ὦγ είν ἐταϊπῖηςρ ἐιαῖγ 

γοαῦἩ ἵπ ἐς Ῥατίίου]ας αγβίθια ἐῑαί 
Όιαυ βαχραβθεά οἴμεταβ, Ῥαῦ Ὦγ ἐλαῖτ 
ἑαϊπίης ὄἼθπι γνμ]]βέ οί]λετς ἀῑά πού. 

μὴ πρὸς ἀσκοῦντας-- πρὸς μὴ ἀσκοῦν- 
τας] Οοτηραχτο ἔ]ο ΕΧΡΤΕΡΑΙΟἨ, μὴ πρὸς 
ὁμοίαν ἀντιπαρασκευήν, Τ]πιο. 1. 1ᾳ1. 

5 πρωταγωνιστεῖν] “τηιιβέ {ακο ἐἶπο 

Βυβύ Ῥ]αοσε,᾽ «Ρίαγ ἴλο Βτεῦ ρατί,” 
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θηρίων τι ἀγωνίσαιτο ἂν οὐθένα καλὸν κἰνδυνον, ἄλλα Ῥοά1γ 
ἐαἰηῖης, 
γυμνα- 
στική. 

μάλλον ἀνὴρ ἀγαθός. οἱ δὲ λίαν εἰς ταῦτα ἀνέντες τοὺς 

παῖδας, καὶ τῶν ἀναγκαίων ἀπαιδαγωγήτους ποιήσαντες 

βαναύσους κατεργάζονται κατά γε τὸ ἀληθές, πρὸς ἕν τες 

µόνον ἔργον τῇ πολιτικῇ χρησίµους ποιήσαντες, καὶ πρὸς 

τοῦτο χεῖρον, ὡς φησὶν ὁ λόγος, ἑτέρων. δεῖ δὲ οὐκ ἐκ 7 

τῶν προτέρων ἔργων κρίνειν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν νῦν' ἀνταγωνιστὰς 

Ὅτι 

μὲν οὖν χρηστέον τῇ γυμναστικῇ, καὶ πῶς χρηστέου, 

μέχρι μὲν γὰρ Ἴβης κουφότερα 

γυμνάσια προσοιστέον, τὴν βίαιον τροφὴν καὶ τοὺς πρὸς 

ᾗ πρὸς 
ιν 

Ώ Α. ὸ ’ - 3 / δ) 9 ολ 

γαρ τῆς παιθείας νῦν ἔχουσι, πρὀτερον ὁ οὐκ εἶχον. 

{ ’ / 9 

ὁμολογουμενόν ἐστιν. 

8 ’ ’ ο) / ο ) . ὸ 

αναγκην πονους απείργοντας» (να µηθεν ἐμπόθιον 
Ν ” Ν .) Ν ς ΄- ζω) 

τήν αὔξησιν. σηµειον γαρ οὐ µικρον Ότι δύναται τοῦτο 8 
[ 9 4 - 9 / ’ Ἀ 9 

παρασκευάζειν' εν γαρ ποις ὀλυμπιονικαις δύο τι αν Ἡ 1329 

- / 4 .] 4 

τρεῖς εὗροι τους αύτους 
4 Δ ’ . - 

διὰ τὸ νέους ἀσκοῦντας 
5 / / 
αναγκαιων γυμγνασιῶώγ. 

/ ” Δ - 

γενικήκοτας ἄνδρας τε και παῖδας, 

οφ -- Δ / ς Δ ων 

ἀφαιρεῖσθαι τήν θύναμιν υπο των 

ὅταν ὃ) ἀφ ἥβης ἔτη τρία πρὸς ο 

6 εἰς ταῦτα] Βο. τὰ γυμνάσια, 
«Ῥοά11γ οχεγοῖβοβ.᾽ 

ἀναγκαίων ἀπαιδαγωγήτου»] «ννλ]]εῦ 

ἴμουγ 1εῦι ἴπεπι απίσασαυ ἵπ αἰἱ {πο 

Ῥοϊηῖς οββοπὔ]α] ἴο πηαΏ, ἴΠθ πιοβῦ ηθ- 

6Θβ8ΑΣΥ τά Ἱπηεπῦς οἱ Ιη{ο]]θοθιαα] ἑταῖτ- 
ης. ΤΠἩΘΥ Ἠαάἆ πο πηπβῖο---ρθ]ουν Υ, 
]--“ῬτοβαβΙγ πο ἀταπήηπςσ; απᾶ ἴπε 

Ῥαβρασο Β86ΙΙΒ ΊπΠ ΊἈνουχ οἱ Μτ. ἀτοῦθ’5 
νίθυν, Ὁγπ]οῖ Ἰαβ Ῥεει ἁἀἱδριίεά ὮΥ 

Οοἱ. Ματθ, ἴ]αῦ {Πεγ Ἰαά ποῦ γράµ- 

µατα ἵη 11ο πιοβῦ εἸοπιθηίατγ {ογΠΙ. 

βαναύσους] Οοπιρατο 11. 1ν. ἄχρη- 
στον τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχὴν ἢ τὴν διά- 

νοιαν. 

ὡς φησὶν ὁ λόγος] ΄ 48 ΤΘΔΒΟἨ {θασςβθβ 

Ἡβ.. 5ο δίαςν απά 0. ΗΙ]. 

7 ἀνταγωνιστάς] Τη6Ῥο «τῖνα]θ ιο 

ΘρατίΦΠΒ {ουπά ἵπ ἴπο ΤμοβαΠςΒ, Όοπι- 

ρατθ στοῦθ, Χ. 252. 

ὅτι μὲν οὖν] ΄βὐΠ] π]αίουοτ ΘΙΓΟΙΒ 

ΤΙΔΥ Ώανο Ῥθεπ οοπηπα]ὐθά οἩ 1ο ϱ1Ώ- 

Ἰ6οί, ὈὨοάγ ἰταϊπῖπς 186 ποῦ {ο Ῥο 

πορ]θοίθᾶ.᾽ 

τὴν βίαιον τροφήν] “ Τ1θ οοπιρΙΙΒοτΥ 

ΒΙβίοπαποθ οΓ α τεραίατ αὐλμ]είο.᾽ 

τοὺς πρὸς ἀνάγκην πόνους]|-- τοὺς 

ἀναγκαίους πόνου» οἳ 1ΙΥ. (Υ11.) 

ΧνΙΙ. 4. 

8 σημεῖον γὰρ οὐ μικρό», κ.τ.λ.] 

«Ἐοτ νθ ἆτθ ποῦ νηζποιυ ααβοϊεηύ 

ατριαπηθηῦ {ο Βου πα {έ οιπ Ῥτοάιοθ 

{158 ταβα]{. 

τοῦτο] Βο. ἐμπόδιον εἶναι] απᾶ ιο {έ 
18, {γοπι πο Ἰαβδῦ βοπύθηοθ, ἴμο {γαῖῃ- 

Ἰπςσ, ῬούἩ 48 {ο {οοά απά οχετοίβθΒ, οἱ 

ιο αἰλ]οίο. 

ὀλυμπιονίκαις] Ατὶβοί]ο 18 βαϊῖά {ο 
ἨἸανο τηδἆς α οο]]θοίίομ οἱ {]θβο ΥΙοζοΥβ 

η {19 Ο]γπαρῖο ϱ3ΠΙ6Β. 

διὰ τὸ νέους ἀσκοῦντας ἀφαιρεῖσθαι] 

«Ῥθσοααθο ὮΥ {Οιαεῖς ααπίης νλ]]θῦ 

γοαηρ, Όπεν ἀερτϊνεά πεπιβε]νος οἳ 
ὑιεῖτ βεηπρῦη. 

ϱ ἔτη τρία, κ.τ.λ. ] ́ΤΠεγ Ἠανο Ώθοτ 
επραροἆ ΕΓοχ {Ίιτερ γθατΒ ἵπ ἐλμοῖτ οἴ]λου 
αὐαά19β.᾽ 
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. ο 3)’ / ’ / ε ’ .] - 

Ῥοά!γ τοῖς ἄλλοις µαθήµασι Ὑένωνται, τότε ἁρμόττει καὶ τοῖς 
ἐταϊηίηρ,, . . κ 4 , λ ῃ δν , 
Ὕυμνα. πόνοις καὶ ταῖς ἀναγκοφαγίαις καταλαμβανειν την ἐχομένην 
στική. ε ῃ ο λ - ὃ ’ . - , ὃ α 

ἡἠλικίαν. ἅμα γὰρ τῇ τε διανοίᾳ καὶ τῷ σώµατι ὁιαπονεῖν 
ο ’ 3 / ’ - 

οὐ δεῖ. τοὐναντίον γὰρ ἑκάτερος ἀπεργάζεσθαι πέφυκε τῶν 
4 - / 4 / 

πόνων, ἐμποδίζων ὁ μὲν τοῦ σώματος πόνος τὴν διάνοιαν, ὁ 
4 ’ Δ Αα 

δὲ ταύτης τὸ σῶμα. 
4 - 4 - ’ . 

ὅ Περὶ δὲ μουσικῆς ἔνια μὲν διηπορήσαµεν τῷ λόγῳ καὶ 

Μικο. πρότερον, καλῶς ὃ᾽ ἔχει καὶ νῦν ἀναλαβόντας αὐτὰ προα- 
119 ου]οςῦ. ως ο. ο. , ει ; 4. 

γαγεῖν, ἵνα ὥσπερ ἐνδόσιμον γένηται τοῖς λόγοις οὓς ἄν τις 
- 3 ; / ” αεἴπειεν ἀποφαινόμενος περὶ αὐτῆς. οὔτε γὰρ τίνα ἔχει 

. ε / . ος - ” ’ ὸ - ’ 

δύναμιν ῥᾷδιον περὶ αὐτῆς διελεῖν, οὔτε τίνος δεῖ χάριν 
Α [ο . 

µετέχειν αὐτῆς, πότερον παιδιᾶς ἕνεκα καὶ ἀναπαύσεως, 
λα 9 . [ ως . 9 εν 4 η ο 

καθαπερ ὕπνου καὶ µέθῃης' ταῦτα γὰρ καθ αὗτα µεν οὔτε 
ρο. / 2 . ην. Δ ο/ / ’ « 

τῶν σπουδαίων, ἀλλ ἡδέα, καὶ ἅμα παύει µέριμναν, ὡς 

4 φησὶν Ἠὐριπίδης" 
οἱ ’ ε / ς 8 η / 8 Ὅν, 

πᾶσι τούτοις ὁμοίως, ὑπνῳ" καὶ µέθη καὶ µουσικῇ. 
ἃ Ν ] / 9 ’ 

ὃξ καὶ τὴν ὄρχησιν ἐν τούτοις. 
. / / 3 [ ο ὸ / ’ « 
αρετήν τι τείνει τὴν µουσικήν, ὡς ὀυναµένην, καθαπερ ἡ 

3 Δ ’ ’ Λ 4 

γυμναστική το σῶμα ποιόν τι παρασκευάζει, καὶ τὴν 

3 οἴνῳ Ῥεκκετ. 

Ν . ’ αν .] - 

διὸ και ταττουύσιν αυτην και χρωνται 

τιθέασι 
.λ - 9 / Ώ 
ἦ μᾶλλον οἰητέον προς 

ἀναγκοφαγίαις]--- τῇ πρὸς ἀνάγκην, ΟΥ 

βιαίᾳ τροφῇ. 

καταλαμβάνει] {ο Βεϊζθ ΒΥΠΙΙΥ,᾽ 
οδίαΡ]ΙϱΗ,᾽ «Ῥ]ασε ἵπ ἨϊρἩ οοπάΙ1οη.) 

ἅμα γάρ] 1 Ίεανο ἴλ]ς Ῥετὶοᾶ ος 
ἴἨτερ ΎθαΤ8, Τον πο Ίππο ἰπαϊπῖησβ 

πωπβῦ ποῦ Ῥο αἰπππ]ίαπθοιβ; ο Ῥοάγ 

απά πο παϊπά οασ]ᾗί ποῦ {ο Ὀ6 πγοτ]κοά 

{ορεί]ετ. 3ο 1 Ιπειρτεῖ ἴ]ιθ γάρ. Τό 

18 ο τοπηαχ]ς, ἴἩο ἐταῦῃ οἱ νπΙοὮ 19 {αγ 

ἴοο πηΠΟἩ ]οβύ βἱσ]ᾗῦ οΓ ἵπ ους Ῥρτεβεπό 
«θἀιοαθΙοη. 

Ὑ. 1 5ο {αχ {ου γυμναστική, ὪΥἨ]οὮ 

τηπβῦ Ῥτοσθάθ; πουν {οΥ πο οὔμετ ἁῑν]- 

ΒΊΟΏ8 οΕ οἀποακβοηῃ, {πθ μουσική οἳ 

Ῥ]αΐο᾿ς Περθ, απἀ 109 ται Όταπο], 

λα πἹοτο ΗἨπαϊθεά μουσική οἱ Ατὶβίοί]ο. 

καὶ πρότερον] ΟΠ. ΤΠ. 

ἀναλαβόντας προαγαγεῖν] ΄Το τε- 

ἑπτη οἩ ν/]λαῦ ννθ βαἷᾱ, απά αγ ουσ 
οὐβεγναίῖοπς βατίλετ, θ]λαί ἴΠεγ τιαγ ' 

Ῥο, 35 16 στο, α Ῥτε]αάς, οτ ουοτίατο, 

{ο {πο {α]] ἀϊδοιβαίοη οἱ {ο εαρ]εοῖ ὮΥ 
οἴμετα. Έοχ προαγαγεῖν, Πέ, τ, νἩ. 

17, Ῥ. 1908, 23. Ἠο Ἠαβ πο Ἱπέεπίίοτ, - 
ἠιογείοτθ, οὗ οχμααβίπς {ο παν]θο, 

βαὖς Ὑ Ιοζοτίαβ, | 
2 οὔτε γάρ, κ.τ.λ.] “Τὲ 19 ἀθείταρ]ο 

ἵο Β4Υ ΤΙΟΓΘ, {ου {με βαρ]θεί 5 ἁπμπ- 
ου]0.) 

Ἠὐριπίδης] Βαοομ. 378---38. 

3 τάττουσιν αὐτήν] 5ο. ἐν παιδιᾷ, οἳ 

ἐν ἀναπαύσει, οἳ 8αρΡΙΥ εἰς ταὐτό, ἃ 

Ῥήταδθ ηοῦ ΠΠΟΟΙΩΤΠΟΠ ἵπ Απτἰβίζο(]θ. 
οἴνῳ] 'ΤΗϊ5 γνου]ά βθοπη {ο Ῥθ  παῖς- η 

ὕα]κο [ου ὕπνῳ. Βίαλν οἈαησςς τ, απά 
Βο ἆο οίμοεγΒ. 

τὸ ἦθος ποιόν τι ποιεῖν] «Το αβεοί 

πο πιοτα] οἩαγας!θγ.᾽ 
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4 Δ Ὁ ’ - 5 / ὸύ 

µουσικήν τὸ ἦθος ποιὀν τι ποιεῖν, ἐθίζουσαν ὑνασθαι 
- . ’ 4 Δ 

χαίρειν ὀρθῶς. ἤ προς διαγωγήν τι συµβάλλεται καὶ προς 
Ν - ’ - ’ 

φρόνησιν καὶ γὰρ τοῦτο τρίτον θετέον τῶν εἰρημένων. 
9) 4 Ὁ ὸ . 4 / Δ ὸ α ο ὸ ’ 9 

τι μὲν οὖν 9εῖ τοὺς νέους μὴ παιθδιᾶς ἕνεκα παιθεύειν. οὐκ 
” 9 8 / ’ ΔΝ ’ Δ « 

ἄδηλον: οὐ γαρ παίζουσι µανθανοντες' µετὰ λύπης γαρ ἡᾗ 
Ἅ / 5 λ οἱ δν ὸ / Κ. / η 
µάθησι. αλλα μην οὐδὲ ὁιαγωγήν τε παισιν αρμόττει και 

ο « [ή . ὸ ὸ ’ - ’ .) 4 Ν 9 - 

ταῖς ἠλικίαις ἀποθοιθόναι ταῖς τοιαύταις' οὐθενὶ γαρ ἀτελεῖ 
ἳ - 

προσήκει τέλος. ἀλλ᾽ ἴσως ἂν δόξειεν ἡ τῶν παίδων 
3 - Ὁ] ’ 9 ὸ ’ ’ . 

σπουδὴ παιδιᾶς εἶναι χάριν ἀνδράσι γενοµένοις καὶ τελειω- 
- ω) ω) ν] 

θεῖσιν. ἀλλ εἰ τοῦτ᾽ ἐστὶ τοιοῦτον., τίνος ἂν ἕνεκα δέοι 
’ ) ’ 9 . Δ β ε - ω 4 

µανθανειν αὐτούς, ἆλλα µη καθάπερ οἱ των Π]ερσῶν και 
- / Ν ’ Α 

Μήδων βασιλεῖς, ἄλλων αὐτὸ ποιούντων µεταλαμβάνειν τῆς 
η ” . αν ’ . ἓν . .] . α / 

ἠδονης καὶ τῆς µαθήσεως; καὶ γὰρ ἀναγκαῖον βέλτιον 
/ Δ - 

ἀπεργάζεσθαι τοὺς αὐτὸ τοῦτο πεποιηµένους ἔργον καὶ 

τέχνην τῶν τοσοῦτον χρόνον ἐπιμελουμένων ὅσον πρὸς 
’ . - .ἳ ὴ ς 

μάθησιν µόνον. εἰ δὲ δεῖ τὰ τοιαῦτα διαπονεῖν αὐτούς, καὶ 

περὶ τὴν τῶν ὄψων πραγµατείαν αὐτοὺς ἂν δέοι παρα- 
’ 9 4 4 ο) κ 14 κ) / εν 4 ο) 

σκευάζειν' ἀλλ ἄτοπον. τὴν ὁ) αὐτὴν ἀπορίαν ἔχει καὶ εἰ 
" ’ -- ” λ . ’ 

δύναται τὰ ἤθη βελτίω ποιεῖν' ταῦτα γὰρ τί δεῖ µανθάνειν 
9 ’ . 9 . « ’ α) ’ α) ω) ’ ια 

αὐτούς, ἀλλ οὐχ ετερων ἀκούοντας ὀρθῶς τε χαἰρειν καὶ 

ἐθίζουσαν] ΄Ὦγ (ταϊηῖηρ απά αοοβ- αὐτούς] ΄ Ώιεπιθε]νος. 
{οπαίηρ ΤΙΘΠ.᾽ τῶν Περσῶν καὶ Μήδων] 5 ποῖ ἰλπί8 

. ὀρόνησο] .«Πιῤοϊθοίακ]  σαϊίτα- ].βῦ 8 ]αΐεγ κάάλβίου 3 186 ἴπετο αΠΥ 
ο δν ωοσο «μου κώνο, οξ" οὔιος Ἱηβίαπορ η Ατιβζοί]ο οἱ {πο Όνο 

{με ἴεττα, Ῥα0 ταίλεν αθίησ 165 5 Ῥ]αΐο Ῥαπρ προς! 

πβθς 16 Ἱπ με Περιὐ[ίο, απᾶ 1055 οοἩ- 6 τοὺς αὐτὸ τοῦτο πεποιηµένους 

Ὠθχίοη ἵπ ΛΠῖβ 8ΕεΠΏ86 νηζἩ διαγωγή ' ἔργον] ΄ἴλοβο πο Ἰανθ πιαᾶο {0Π]β 

βιρροτίβ ΠΙΥ ΤΕΠΙΘΙΙΑ οη Παῦ νγογτᾶ, | νετγ ὑπῖπρ ὮΥ Ι0βε] {]ιεῖτ Ῥαβίηθϐς απἆ 

ΤΙ. νι. Ῥτοίεβείοη, ταίῦμετ ἔλατ {1οβο νο αἲ- 

µανθάνοντες] βο. τήν μουσική», ΄οπ | ὕθπά ἴο 16 οη]Υ Βο Ίοις 38 {ο οπαῦ]ο 
Όλο οοπύγασγ, 16 οοβές α, ραϊπ[α] οβοσθ.’ | ὕλοπι {ο Ίθαστ 18.) 

γενοµένοις καὶ τελειωθεῖσιν] Έον αὐτούς] πιαγ Ῥο αοοιβανο [ος 
ιθβο Ίπνο πνογάς, 9ο Ἱ. ΥΠ1.Ο, 11, . θἶΜ1ΕΓ δέοι ΟΥ παρασκευάζεν. Το 
ννηθτο {6Υ αγθ ιιδοἆ βεραταθε]γ απά α5 ͵ 1806 β6επις {ο Ῥούίέου ΄ {ἴο πλα]ςο οσα 
η πἱνα]οπθ. ααα]Ιβες {οτ,᾽ 

τίνος ἂν ἕνεκα] ἼἨο απεθίῖοη αρ]κοά 7 καὶ εἰ] ΄ουεν Ἡξ 16 πηα]κες {]ιο οἶια- 
Ίοτο 19 αἰπηϊ]αγ ἐο ἐῑλωέ υΥ]]οἩ 18 αρ]κοά ; Ταού Ῥείέου, απ (Π]ς 16 οαη ἆο.᾽ 

νηὮ τερατὰ {ο φρόνησι5, αἲ ο ορεῃ- ταῦτα γάρ] βο. τὰ τὸ ᾖθος βέλτιον 

Ἱπρ οἱ ΕΠ. νι. κ]. Ρ. 1143, Ὁ. 18. ποιοῦντα. 

Μτσῖο, 
115 ορ]εοί, 

4 

5 

Ό 

1959 Β 



ΜΠαρῖο, 
1108 οὐ]οοῦ, 

οο 

ο 

1ο 
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δύ / ώ ο ε Δ / Μτ 8 ) 
ύνασθαι κρίνειν» ὡσπερ οἱ /λάκωνες' ἐκεῖνοι γάρ οὐ µαν- 

’ ο δύ / ο) ω , / 9 .] 

θαάνοντες ὅμως ὀύνανται κρίνειν ὀρθῶς, ὡς φασί, τὰ χρηστὰ 
4 4 ν) 4 Αν . ε δ) δα Α [ὁ Ἀ 3 

καὶ τὰ µη χρηστα τῶν µελων. ὁ αὖὐτος λόγος κάν εἰ 
Δ / ων - 

προς εὐημερίαν καὶ διαγωγὴν ἐλευθέριον χρηστέον αὐτῇ” τί 
ὸ » ’ 3 ’ 3 . .) « / ’ ϱ ’ 

εἲ µανθανειν αὐτούς, ἀλλ οὐχ ἑτέρων χρωµένων ἀπολαύειν; 
ο ο δ᾽ ” 4 « / ο] ” π - - 

σκοπεῖν ὁ) ἔξεστι τὴν ὑπόληψιν ην ἔχομεν περί τῶν θεῶν" 
) 4 ε γ/ 4 Φος Ἡ ἂὸ Δ / - - ) 4 

οὐ γαρ ὁ «ευς αὖτος ἄ9θει και κιθαρίζει τοῖς ποιηταῖς, ἆλλα 
Α Ν 

καὶ βαναύσους καλοῦμεν τοὺς τοιούτους καὶ τὸ πράττειν 
2 3 ὸ λ Ν θὐ οἳ / . ΜΥ. Δ . 

οὐκ ἀνθρος µη µεθυύοντος Ἰ παίζοντος. ἆλλ ἴσως περὶ µεν 
ο ή 

τούτων ὕστερον ἐπισκεπτέον, ἡ δε πρώτη ζήτησίς ἐστι 
, 9 θ ’ 9 ὸ / Δ 4 .ἳ / . 

πὀτερον οὐ θετεον εἰς παιθείαν την µουσικην Ἰ θετέον, καὶ 

τί δύναται τῶν διαπορηθέντων τριῶν, πότερον παιδείαν ἢ 
ὸ 4 ο ὸ ’ ὃν δ᾽ 9 ’ [ . 

παιδιαν Ἠ ὁιαγωγήν. εὐλόγως εις παντα τάττεται καὶ 
’ ή 4 ’ 

φαίνεται μετέχει. Ἡ τε γαρ παιδιὰ χαριν ἀναπαύσεώς 
9 Ν δ᾽ . ’ 9 -  ὸ - ωλ - . 3 

ἐστι, την ὁ ἀναπαυσιν ἀναγκαῖον ἠθεῖαν εἶναι (τῆς γαρ διὰ 
- 9 / 

τῶν πόνων λύπης ἰατρεία τίς ἐστιν): καὶ τὴν. διαγωγὴν 
« ’ ὸ - 4 / ” Ν΄ Δ . . . 

ὁμολογουμένως οΟεῖ μή μόνον ἔχειν το καλον αλλὰ καὶ 
Ὁ ον , 4 λ ολ, - . 3 ’ , 

τὴν ἠθονήν' το γαρ ευὐθαιμονεῖν ἐξ ἀμφοτέρων τούτων 

οἱ Λάκωνες] Μιβίο ποῦ ἰπασΏύ ἴ]ο 
Βρατίαη οἱζεη. (τοῖε, ΙΥ. ΤΙ. 

μελῶν] «νιοτάς απά τηιβῖο, µέλος 

συνίσταται ἐκ τριῶν, λόγου, ἁρμονίας, 

ῥυθμοῦ. 

8 πρὸς εὐημερίαν] 38 ορροβθεά ἰἴο 

128-130. τὸ πράττειν 35 ἀῑδεποί 

ΠΟΠ µάθησι». 

9 ΒίαἩτ ρι08 α Γα]] βἴορ αἲ ἐπισκεπ- 
τέον, Ὀαϊ 16 5 ποῦ ΠΕΟΕΒΒΑΣΥ ἴο ἆο Βο. 

τῶν διαπορηθέντων τριῶν] ΄οἳ ιν 

συντονίαν, πὀνον, ἀσχολίαν. ΄ Έοτ ἴ]ε 

σα], απάΙαύατρεά επ]ογπιοηπῦ οἳ ἴπο 
Ἡή{ο οἳ {πο οιήποη, απά {]αί οἴθίποι 
{ταϊηεᾶ 1η αἲ] Ἠρετα]ὶ οσα] ιναῦΙοἩη, ηοῦ 

βάναυσον ἵη ΑΏΥ ΒΕΠΒΘ.᾽ 

τὴν ὑπόληψιν ] ́ὐλε οοποερ/ίΊοη γγμΙοἩ 

νο Ἠανο οί {ια σος, {οτ ἵη ἴλθ ΡροείΒ, 

Ζοις ἵδ ποῦ Ἱπίγοάαοθά αἂ8 ἨΙπιβε] 

βηρίης απά Ῥ]αγίηπρ. ΒΥ ἃ ταῦῃον 

αὈγαρί ἴπαηπβίδοη, ὙΠΙΟΗ, Τογψεγετ, 

Ῥε]κ]κοτ΄5 αορρῖης πηα]Κ6Β Ίποτο αΡγαρῦ 

ἔλαπ 6, ποεά 6, Ἡο {άγπβ {τοπ {με 

σος, απάἆ αρρθα]8 {ο {ο ΟΟΤΩΠΙΟΠ ΊαἩ- 

6αρ9 οΓ 1Π6Π 9Ἠ {πθ Ῥοϊηζ, 

τοὺς τοιούτους] Β4ο0Ἡ 8 πιακο Ἱΐδ ἃ 
Ῥτοίθββίοη,᾽ 

τὸ πράττειν] Οοπιρ8βτο Ἠετοά, 1. 

ἔητεο ο͵]θοῦβ ὙνΏΙοἩ, ἃ9 ἴμο τοβα]ῦ ο 

ουχ ἀϊβοιββίοη, νο Ἠπά ἴλαί Ιδ πΙΣΥ 

Ἠαγο.) 

εὐλόγως δέ] «οη ροοᾷ στουπάς 16 18 
ταησθἆ απάεν ἔΏοπα αἰ]. Το Ρ]εαβατθ 
πγη]οὮ 10 αΏοτάβ αἀαρίβ 16 {ογ Όππο οἳ 

ἴλμο {1τες, ἔοςγ απηαβεππεηῦ απᾶ Τοτ ἴπθ 

επ]ογπιεηί οἱ Ἠῇ6. 105 αἀαρίαῦίοη {ο 

ἴμο ῬαγροβθΒ οἱ εἀποαίίοη 15 ἀϊδοαβεοά 
Ἰαΐ6εσ, 5 τ5 απά {ο]]. 

1Ο λύπης ἰατρεία] Όοπιρατο Εί. 
γΙΙ. Χν. Ῥ. 1154, 27; απᾶ (λετε 6 πο 

οἴμογ τεπιοᾶγ {ον Ῥραΐη Ῥαῦ Ῥ]εβδατθ. 

ἐκκρούει τὴν λύπην. αἱ ἰατρεῖαι διὰ τῶν 

ἐναντίων πεφύκασι γίνεσθαι, Εί. τ. Ἡ. 

4”, Ῥ. 1104, Ρ. 17. 
ἀμφοτέρων] Αο. τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ 

α. 
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.] ’ η 9ξ " ’ ω ’ ων οι, 

ἐστίν. τὴν ὁὲ µουσικήν πάντες εἶναι Φαμεν τῶν ἠδιστων, 
ς ω Ὁὶ . Ν [ή . . Δ 

καὶ ψιλήν οὖσαν καὶ µετα μελωδίας" φησι γοὺν και 
- 9 

ἸΜουσαῖος εἶναι 
βροτοῖς ἥδιστον ἀείδειν. 

Δ Ν 3 Ν / 4 8 3 ” 

διὸ καὶ εἷς τὰς συνουσίας καὶ διαγωγὰς εὐλόγως παραλαμ- 
’ λιοΝ ς / . / 9 8 5 ῳ 

βάνουσιν αὐτὴν ὡς δυναµένην εὐφραίνειν' ὥστε καὶ ἐντεῦθεν 
3 « ’ ’ Ν 3 Ν 4 ’ 

ἄν τις ὑπολάβοι παιδεύεσθαι Οεῖν αὐτὴν τοὺς νεωτέρους. 
ο Δ . α α θέ. » / ε / λ λ 
ὅσα γὰρ ἀβλαβη τῶν ἠθέων, οὐ μόνον ἁρμόττει προς το 

/΄ 9 Ν 4 Ν ω 3 / » Ν .) 3 . ” 

τέλος ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ἀνάπαυσιν. ἐπεὶ ὃ) ἐν μὲν τῷ 
- ’ / ’ 

τέλει συμβαίνει τοῖς ἀνθρώποις ὀλιγακις γίγνεσθαι, πολλακις 
- - .. . ο . 

δὲ ἀναπαύονται καὶ χρῶνται ταῖς παιδιαῖς οὐχ ὅσον ἐπὶ 
’ ) κ λ ὸ λ ν δ) / / Ἂ ” ὸ ’ 

πλέον ἀλλα καὶ ὁια την ἠδονήν, χρήσιµον ἂν εἰ ὀιαναπαυειν 
. - 9 ΔΝ / ὸ - ’ δὲ - , θ ’ 

εν ταις απο ταυτής οοναις. συµβέβηκε ε τοις αν ρωποις 

- 4 ὸ Ν ολ, ” Δ ”/ ο / Δ 

ποιεῖσθαι τάς παιθιας τέλος ἔχει γαρ ἴσως Πδονήν τινα καὶ 
) Φ 3 . 4 [ο - θὰ ’ 

τὸ τέλος, ἀλλ᾽ οὐ τήν τυχοῦσαν' ζητοῦντες ε ταύτην. λαμ- 
/ ε / δκοξ ὃ λ Δ - Αλ . / 

βΒάνουσιν ως ταυτῃην εκεινήν. οια το τῳ πτελει των πράξεων 

5 « ’ / / Δ 9 Δ ο ᾿ , 
έχειν ὁμοίιωμα τι" τὸ τε Ύαρ τέλος οὐθενὸς τῶν ἐσομένων 

ἡδέος. Όοπιρατο 111. 1ν. τὸ δὲ σχολά- 
ζει, κ.τ.λ. 

11 ψιλήν, κ.τ.λ.] ΄ Ὀοίῖι πηθτε]γ ἵπ- 
εἰτατηθηία] απά γοσα]. Βατ. Γ1νε8. 023, 
µεγίστην εἰς ἔρω µελῳδίας, “οἳ βοησ.᾽ 

διὸ καί, κ.τ.λ.] ΄ Ἠεπος, αἱβο, Τν 18 

ποῦ υζλοιαῦ σοοᾷ τ6βδοη ὑ]λαῦ 16 18 Ἱῃ- 

{οάισοεᾶ Ιπίο βοοῖα] ΙΠίεγοοισβθ, ποτε 

ΤΠΘΏ ὉνΙβἩ 6ο ρ888 ὑποῖτ πρ ση ζἩ εη- 

1ογπιεηῇ-----ᾱ Πσ]ύογ 86ΠΡ9 οἱ {1ιθ γγοτά 
διαγωγή. 

εἰς τὰς συνουσίας καὶ διαγωγάς] 
β]οι]ά Ῥο έακεπ α8 ο1οβεΙΥ 45 Ροββῖρ]ε 
Μοσείμετ, αἰτηοβύ α5 εᾳαϊνα]εηπί {ο ΄ ἴμο 

επ]ογππεπί οἱ βοοῖα] ΙΠΕΓΟΟΙΥΒΘ.᾽ 

εὐφραίνειυ] 5ο ΤΠ. ϱ. εὐφραινομένων 

τῶν ἀνθρώπων. 

ἐντεῦθεν] ΄τοπι ἴλίς ΕἹππρ]ο οοηβῖ- 

ἀεταίίοη, ὑ]αῦ 165 αἴοτάς ρ]εαςαγο.᾽ 

12 πρὸς τὸ τέλος] ΄Τηο Ρετ[οοῦ απά 
οοτηρ]είο δίαΐθ,᾽ τῆς γενέσεως τελεσθεί- 

ση». 
πολλάκις] πο οοπιρατανο {16- 

4πἹεπογ οἳ τοογθα{Ίοη 18 α ΥΘΒΒΟΠ Το 
Ἰοατηῖηρ ελα νγη]οὮ ἵβ βο αβο{ι] {ος 14, 

οὐχ ὅσον ἐπὶ πλέον] ΄ποῦ πηετα]γ 38 

{πχ 38 8ΟΠ1Θ αἀναπηίαρσο ΤΙΑΥ Ὦο ροῦ.) 

Οοπιρατε ΕΙ. Χ. νΙ. 3, Ῥ. 1176, Ρ. 6, 

αἱ ἡδεῖαι τῶν παιδιῶν, 3Τθ 0Π9 οἱ {ο 

Όπο {Πῖπρβ, ἀφ ὢν μηδὲν ἐπιζητεῖται 

παρὰ τὴν ἐνέργειαν. 

διαναπαύειν] τοϊἀάᾶ]αθ, ΄{οτ {ἶιθπα {ο 
τοβῦ αὖ 61πιθβ;᾽ να δίαἩτ, “ βἷο] βοἵηο 

Ἐτπο]απς ἆατααβ ζα ΒοΊθη. 

Γ3 συµβέβηκε δέ, κ.τ.λ.] ΄Ἠθβί ΙΒ 
ἴπο Ροῖηί Ίη ΟΟΠΙΠΙΟΠ, {πο οα189 οί 
{λε οοη{αβῖοῃ ἵπ πιεης τηϊηςς, 

οὐ τὴν τυχοῦσαν] «Τί Ίαβ Τΐ οὗ 

αρρτοργίαΐς Ῥ]θαβιτο, ποῦ ΑΏΥ ρἴνοῃ 

οπο αἲ ταπάοπι.᾽ 

ταύτην] ΄υμῖ5 αρρτορτίαΐθ ρ]θαβιιγο.᾽ 
ἐκείνην] πο Ῥρ]θαδιτο ἀθτῖνοά Έγοπι 

αἴωαβεπιεπῦ απᾶά τθυγθα{ίοἩ, 
ΕΙ. Χ. γι. Ρ. 1176. 

ὁμοίωμά τι] -α Ρροϊηί οΓγοβοπιβ]αποθ. 
καθ’ αὑτὰς αἱρεταί αἱ ἡδεῖαι τῶν παιδιῶν. 

0οπιρατο 

Μαφῖο, 
108 οΏ]εοῦ. 

1Ι 
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4 . - « ” . / 9 - 

Μαρία, χάριν αἱρετόν, καὶ αἱ τοιαῦται τῶν ἡδονῶν οὐθενός εἶσι τῶν 
1ί9 ορ]θοῦ. , ν 3 . - , Φ , . λύ 

εσοµένων ἔνεκεν, ἀλλα τῶν γεγονότων, οἷον πόνων και λύ- 
ο ν ο 9, . Δ ὸ /{ / 

14 πῄης. Δι ην κεν ουν αιτιαν ζητοῦσι την ευὀαιµμογιαν ΎιΎγνε- 

. ’ - ε ω) / . ’ ε 

σθαι διὰ τούτων τῶν ἡδονῶν, ταύτην ἄν τις εἰκότως ὑπο- 
. 4 ”- - - - .] 

λάβοι τὴν αἰτίαν' περὶ δὲ τοῦ κοινωνεῖν της μουσικῇο, οὐ 
.] ’ ’ .) .] . ὸ . .] ’ ωλ Δ 

διὰ ταύτην µόνην. ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ χρήσιµον εἶναι πρὸς τὰς 
3 ’ ε ” 3 Δ 5 Λ ’ ’ 

τς ἀναπαύσεις, ὧς ἐοικεν. οὐ µην ἆλλα ζητητέον μή ποτε 
Τηο εοοίῦ τοῦτο μὲν συµβέβηκε, τιµιωτέρα ὃ᾽ αὐτῆς ἡ φύσις ἐστὶν Ἶ 
οἳ πωαβῖο ωχ μ ΄ κ 
οηϐ1Ἓθ κατὰ τὴν εἰρημένην χρείαν, καὶ δεῖ μὴ µόνον τῆς κοινῆς ᾖδο- 

ολαγασῦοτ. ν μα κκ αν , ἴσθ ” 
1αμο}3ς µετέχειν ἀπ᾿ αὐτῆς, ης ἔχουσι πάντες αἴσθησιν (ἔχει 

4 ε 4 4 ὸ 4 / ὸ Δ ’ ηλ / . 

γὰρ ἡ μουσικη την ἠδονὴν Φυσικήν, διὸ πάσαις ἡλικίαις καὶ 
[ων - - 3 .) ε ”- 

πᾶσιν ἤθεσιν ἡ χρῆσις αὐτῆς ἐστὶ προσφιλής)., αλλ᾽ ὁρᾶν 
[ο] Δ .) 

εἴ πη καὶ πρὸς τὸ ἦθος συντείνει καὶ πρὸς τὴν ψυχήν. 
” αν 4 

16 τοῦτο ὃ᾽ ἂν εἴη δῆλον, εἰ ποιοί τινες τὰ- ἤθη γιγνόµεθα δὲ 
-- .] 

αὐτῆς. ἀλλὰ μὴν ὅτι γιγνόµεθα ποιοί τινες, φανερὸν διὰ 
- ᾿ 3 ε ’ .) ς δὲ ιο ὸ ᾽ - . 

πολλῶν µεν καὶ ἑτέρων, οὐχ Πκιστα οξ καὶ διὰ τῶν 
.] ’ ω) ζω) 4 ε ’ - 4 

Ολύμπου μελῶν' ταύτα γαρ ομολογουμένως ποιεῖ τᾶς 

ψΨυχὰς ἐνθουσιαστικάς, ὁ ὃ᾽ ἐνθουσιασμὸς τοῦ περὶ τὴν 
« 7θ ϐ 9 ’ εν οδ η.) , -- ’ 

17 ψυχῆν {σους παυύος εστιν. ετι σε ακροῶμενοι των µιμηήσεων 

Το ροϊπέ οἱ τεδεπιΏ]απος ἵς ἵπ {]είτ 
Ῥείηςσ Ῥοῦ]μ βοαςΏίῦ {οχ ἐΠεῖν ο Ώ βα]ες, 

61ο οηΏς ΡΙΤΕΙΥ, ἴ]ο οὔμθτ ἃ5 α Τε[γθβ]ι- 

τηθηῦ α{έθτ Ἰαῦοιτ. 

14 οὐ διὰ ταύτην μόνην] Βο. τὴν 

αἰτίαν ἕητοῦσιν. 

«15 οὐ μὴν ἀλλά, κ.τ.λ.] “πού Ρας 

λαῦ νο πιαδύ επαιτο νυλείμετ, πγΠ]]ςῦ 

ν;θ Α11ούγ {8 {ο Ῥο 4η Ιποϊάεηία] τοβι]6 

οἳ τηπβῖο, 10 16 ποῦ ἵη 198 παίαγο Ἠϊσ]ετ 

ἴπαη {ο Ῥθ ΠΠΘΤΘΙΥ αἀαρῦεά {ο 5αρΡρΙγ 
{ο νγαηῦ Ιπά]σαίες,᾽ 1.6. πρὸς τὰς ἆνα- 

παύσει». 

τὴν ἡδονὴν Φφυσικήν] «Τί Ρ]εαξατο 

Ρῖνεη ὮΥ παίιτο.᾽ 

πρὸς τὸ ἦθος καὶ πρὸς τὴν ψυχήν-- 

πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος] ΤΙ. . 

16 τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη δΏλον] “Τ]εταο 

ψ/ου]ά Ῥο πο αποετίαϊπΏγ οἩἨ 015 ρο]πῦ, 

1, ας 18 ἴΠο 9356, Ὑνθ ατθ αΠθοίθά η 

ους ολαταοίετς ὮΥ 14.) 

ὁ ἐνθουσιασμὸς ἤθους πάθος] ποῦ 

πάθος τῆς ψυχΏς, Ὀαπῦ τοῦ περὶ τὴν 

ψυχην ἤθους. Τν Ῥγεβδαρβροβεβ α οἶια- 

ΤΑΟἴΟΥ, απά 16 15 α βἰαΐο οἱ ἴλαίῦ οΏβτας- 

εν. ΤΕ νο αἀορί ἰλμῖς ἀεβπ]δίοη οἳ 

οη{Παβίαβίη, α ἀποα]ό ἔθττα, απἆ 8 

οξίεη, Ἰπ πο ΟϱΟΠΊΠΙΟΗΠ Ίαηρααρε οἱ 
ΊΠΘΏ, ἃ ρτοαπά οἱ Ῥ]απιθ 5 οἱ Ρταϊςε, 
16 ννοι]ά 86ετΏ {ο Γο]]ουγ ἐ]αῦ {λα ρταῖδθ 

ΟΥ Ῥ]α]πο ἴπ Θ8Οἷ ϱ.8ε γγου]ά Ῥε Ῥγο- 

Ρετὶγ ἀεετπιιπεά Ὦγ ἴμο οἰαταοίες 

Ῥ]αοθά ἴπ ῖς εποίοπα] βίαΐθ; ἐ]ιαξ 
ἴπε σοοἆ ππαη, η] Ἠϊρ] οΏ]θοίβ, σαἴπβ 
ΕτεαίΙγ ὮΥ Ομ ἸπθεπεΙ[γίησ οἳ Ἠΐ8 

ΕΠΕΙΡΥ; ἴπο νγεαίς τπαη, να ἰν]α] 

οὐ]αοῖς, Ώ6οσπιες τιάϊοα]οις---ᾱΏ οπ{]ι- 
βἶαδί; α υνοτά ΥΙΟ, 1 Ῥε]ενο, Ίαβ 

8ἱνναγςδ α Ὀπὰά βεηβο αἰίας]ιεᾶ {ο 16. 

17 τῶν µιµήσεων] πασμαμππεπάςη 
ῬατείεΙαησεη :) Ιπα{1οἨΒ,᾽ “ΤΘΡΙΟ- 

Β6Π{α0ΙΟἨΠΒ,᾽ ἴλο ΒεηΒθ ἵη πμ Ατὶ- 
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γίγνονται πάντες συμπαθεῖς. καὶ χωρὶς των ῥυθμῶν καὶ τῶν Ίο οβεοξ 
οὗ πιαρβῖο 
οη ἴ]λθ 

οἹαγαοίεΓ. 

α 3 ν 5 Λ 9ξ / 4. 1 ο 

μελῶν αὐτῶν. ἐπεὶ ὁὲ συµβέβηκεν εἶναι τήν μουσικὴν τῶν 
αεϱ.Ρ ω Φα ψ 8 . Δ ’ 5 - 4 - . 

ἡδέων, τὴν ὃ᾽ ἀρετὴν περὶ τὸ χαίρειν ὀρθῶς καὶ φιλεῖν καὶ 
- - ω) ’ 4 

μισεῖν,. δεῖ δῆλον ὅτι µανθάνειν καὶ συνεθίζεσθαι μηθεν 
- Δ - / 

οὕτως ὡς τὸ κρίνειν ὀρθῶς καὶ τὸ χαίρειν τοῖς ἐπιεικέσιν 
ει . - ο ’ 5 ο) ε ’ 

ἤθεσι καὶ ταῖς καλαῖς πράξεσι. ἐστι ὁμοιώματα 
’ 4 4 ο) 4 ’ 9 ο ϱ ο . 

μάλιστα παρὰ τᾶς ἀληθινας φύσεις ἐν τοῖς ῥυθμοῖς καὶ 
- / α] ο . ” ”/ δ) 3 ὸ / α] 

τοῖς µέλεσιν ὀργῆς καὶ πραότητος, ἔτι ἀνορίας καὶ 
’ - - 

σωφροσύνης καὶ πάντων τῶν ἐναντίων τούτοις καὶ τῶν 
- - . - ’ 

ἄλλων ἠθικῶν. ὅὃπλον δὲ ἐκ τῶν ἔργων' µεταβάλλομεν γὰρ 

τὴν ψυχὴν ἀκροώμενοι τοιούτων. ὁ ὃ ἐν τοῖς ὁμοίοις το 
- - .] ω) . . 

ἐθισμὸς τοῦ λυπεῖσθαι καὶ χαίρειν ἐγγύς ἐστι τῷ πρὸς τὴν 
3 ’ Ν Αα 4 ” / Ὡ, εν, / 4 

ἀλήθειαν τὸν αὐτὸν ἔχειν τρόπον' οἷον εἴ τις χαίρει τὴν 
η / « 

εἰκόνα τινὸς θεώμενος μὴ οἱ ἄλλην αἰτίαν ἀλλὰ διὰ τὴν 
”- α] 

μορφὴν αὐτήν, ἀναγκαῖον τούτῳ καὶ αὐτὴν ἐκείνην τὴν 

συµβέβηκε δε 
- 9 - 9 . - ”/ δὲ « ’ ε , 

τῶν αἰσθητῶν ἐν µεν τοῖς ἄλλοις µηὸεν υπαρχειν οµοιωµα 

θεωρίαν, οὗ τὴν εἰκόνα θεωρεῖ, ἡδεῖαν εἶναι. 

- ” - ι) - ε - 3 ην - 3 ο 

τοῖς ἤθεσιν, οἷον εν τοῖς ἁπτοῖς και τοῖς γευστοῖς, ἀλλ᾽ ἐν 

τοῖς ὁρατοῖς ἠρέμα" σχήματα 
’ .. 

γαρ ἐστι τοιαῦτα, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

βἰοΐ]θ ΒΘΕΠΙΒ {ο 186 ἴ]μα ἴθγπι ἵπ ἴλμα 
ΛΡοείἰσο8. 1Ίπ ἴμο Περαία, Ἐ]αϊῖο ΒΘΕΠΙΒ 

{ο αἰϊαοὮ {ο Ἰ6ν ἴοο εχο]αβίνεΙγ {ο 

ΒΕΏΑΘ οἱ Ίπετθ οοργίης, ΙπηΙαὔΙοη ἵπ 8, 

Ίούγεχ 8εΠ86. 
ἐπεὶ δὲ συµβέβηκεν, κ.τ.λ.] Μοτα] 

ν]ιτίαθ 18 ἹπαπιαθεΙγ οοππεοθά γη δι 

Ῥ]εαβατε απά Ῥαΐη, απά τὶσλίύ εἀασαίίοη 

οοηβ]ςίς ἵη (γαϊπίης 1ΏΕΠ 0ο {εοὶ Ῥ]θα- 
βιτο ἵπ τὶῖσμῦ οῬ]εοῦβ (α ροϊπό ἀἆνε]ό οη 

Ἱπ ΕΠ. Τ.), νο Ίονε απᾶ Ἰαίο απἱρηό, 

{ο Ἱαάρε τὶσηΘΙγ ν]αῦ ἵς σοουᾷ απά 
πορἰε 1π οἸατασῦετβ απά αοἰΙοπΒ, απά 

{ο {ακο Ῥ]εαβατο η Ἱδ. Τί 15 νε] ὔο 

66] {0115 {ουγατάς πο τδαΠϐγ, Ῥαέ 1Τέ6 ἵβ 

νγε]] α16ο {ο εχοτοίθο {Ἠθβο βοη/ἰτηεηίβ 

ενεη πεη {πε τεα]ϐΥ 8 ποῦ Ῥγεβεη{, 

Τη]8 ορροτίαπΙϐγ οξ εχετγοῖκῖηρ {ἨΏθτη 18 

ρῖνεη Ὦγ τερτεβεη{αὔ]οης οὗ {μεπι, απά 

ὮΥ πιαβῖο ΠΠΟΤΘ {Παπ ὮΥ αΠΥ οἴ]μετ τε- 
Ῥτοβεπίαδίοη {Πα ῦ αρρεα]β ο ΟΥ ΑΘ6ΠΡΘΡ, 

Απά ο Ῥ]θαδιτο αοοοπιραπγίηρ 1 

ΤΘΙΘΒ 16 ρεουΠατ]γ να]ακῦ]ο. 

18 ὁμοιώματα μάλιστα, κ.τ.λ.] ΄ἴῑιε 

πηοβῦ γ]νιά τερτοαβεηίαθῖοηβ αξίἴοι {λα 

τεβ]{γ.᾽ 

τοιούτων] βο. ὁμοιωμάτων, ΟΥ 16 ΠΙΔΥ 

Ῥθ μελῶν καὶ ῥυθμῶν, ΄Βιο] πιἁβῖο 38 

ΔΏΒΥΥΘΥ Το {Ίοβθ νατῖοιβ {θε]ῖηπρς.᾽ Ἐοτ 

Ἰηβδίαπος, 6 οἨαησα {γοπι ἀερτθββίοι 

{ο ΏτανοατΥ ὮΥ Πεατῖηρ γγατ]ῖ]κα απ Ἱπ- 

αρ] της πηπβῖο, 

10 αὐτὴν ἐκείνην τὴν θεωρίαν] 'Τπαϊ 

ἴμο αοὐια] αἷσΏῦ οῇ πο ο,]θοί.᾽ 

20 ἠρέμα] “β11ϱΕ/1Υ.᾽ 

τοιαύτα] ΄βπο]ι 48 {ο ο οαραῦ]ο οἱ 
τερτεβεηίηρ οἨατασίετ, Ῥαῦ 16 18 οη]γ 

{ο α αππα] οχίοπί, απἆ 16 18 πο αἲὶ 

Ῥεορίο ἴλαῦ απο οοπηρείεηέ {ο αρ- 

Ῥτεοϊαίο {]ῖβ Ἱπβπεπος. Τμ ἵβ {ια 

πηθαπίηρ, Ἡξ, σν ΘίαἩτ απά οἴμοτε, 
Παββεᾶ, 16 πνοι]ά αρροατ ὮΥ ἴλπο οοπ- 
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’ 8 ’ Α ’ . ’ ”- 
Τ19 οβοοῦ µικρον», και παντες Της τοιαυτής αἰσθήσεως κοινγώνουσιν. 
οΕ πππβῖο ν 
οη (πο ἐετι 

οἩαγαςσίετ, 

δὲ ) ”/ Α « , ο 5 - 5 . α . 

ε οὐκ ἔστι ταῦτα ὁμοιώματα τῶν ἠθῶν ἀλλα σημεῖα 

μᾶλλον τὰ γιγνόµενα σχήματα καὶ χρώματα τῶν ἠθῶν. 
Ν ο) 8 - - ’ 

αι καὶ ταύτ᾽ ἐστὶν ἐπὶ τοῦ σώματος ἐν τοῖς πάθεσιν. οὐ μὴν 
ἀλλ’ α/ ὸ / ἁ νι 4 ’ / ὃὸ - 4 . 
ἀ ὅσον ὁιαφερει καὶ περι την τούτων θεωρίαν εἲ µή τα 

’ - . ια υπ] 

Ἰ]αύσωνος θεωρεῖν τοὺς νέους, ἀλλὰ τὰ ἨἩολυγνώτου κἂν 
” 9 Αα ’ οἳ - 9 - ἃ 4 

εἴ τι, ἂἄλλος τῶν γραφέων Ἰ τῶν ἀγαλματοποιῶν ἐστιν 
. ’ 5 ) - / - Αν ᾽ 

ἠθικός. ἐν δὲ τοῖς Κέλεσιν αὐτοῖς ἐστὶ µιµήµματα τῶν 
9 - |] ”- ο” [ά 51] . ε -- ε Αα 

ο ἠθῶν' καὶ τοῦτ' ἔστι φανερόν' εὖθυς γαρ ἡ τῶν ἁρμονιῶν 
ὸ / / ο 9 ’ 3/ ὸ / λ 4 

ιέστηκε φύσις ὥστε ἀκούοντας ἄλλως ὁιατίθεσθαι καὶ μὴ 
8 9 Ν 5 ’ .) « ’ ] Αα 5 . . 

τον αυτον ἔχειν τρὀπον προς εκαστην αὐτῶν, ἀλλα προς 
ν  / ) / αι / ωὶ 

1449 8 μεν ἐνίας ὀὐυρτικωτέρως καὶ συνεστηκότως μάλλον. οἷον 
. 4 ὸ 8 ’ 8 δὲ λ ’ 

πρὸς τὴν μιζολυδιστὶ καλουμένην, πρὸς δὲ τὰς µαλακωτέρως 
ια] ’ ” Ν ια 

τὴν διάνοιαν, οἷον προς τὰς ἀνειμένας' µέσως δὲ καὶ καθε- 
/ Ἀς ’ ω - - 

στηκότως μάλιστα προς ἑτέραν, οἷον δοκεῖ ποιεῖν ἡ δωριστὶ 
ε 

ᾗ ΄ φρυγιστί. 
- 4 - ’ - ε 4 4 ὸ ’ ’ 

ταυτα γαρ καλῶς λεγουσιν οι περι την παιοειαν ταυτην 

’ . « - 5 Δ . 

κονηῃ των αρμογνιών» ἐνθουσιαστικους ὸ 

38 
πεφιλοσοφηκότες" λαμβαάνουσι γὰρ τὰ μαρτύρια τῶν λόγων 

ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων. 
Δ η Δ / 5/ Ν λ 

τον αυτον γαρ τροπον έχει και τα 

{αχί, νο Ἰηβετί {πο πορα{]νο οὐ. Α,οτο, 

δ τ5, ο τοπιατκεά οἳ πηπβῖο, πα 

πάντες αἴσθησιω ἔχουσι τῆς ἡδονῆς. 

Ἠετε, π]ετε Ἡο 16 ἀἰδαπραϊρηίηρ οί]εγ 
αΏγρεα]ς {ο ο 8εηβθς {Τοπ ὑ]λαῦ ννἩ]οὮ 

πηηβίο 1ηας6Β, 16 νου] β6επη παιτα] ζο 

εχροοί {ο οοπίτανΥ. 10 ν, Ἠου- 

ενετ, Ὦο 86εΠβο νηποαί {πε πθρα/1νο. 

Τη εχεηῖ {ο πγπ]οἩ οὐ]εσοῦβ οἱ βὶσ]ί 

αΠεοῦ Ῥοορ]ο 15 ϱΠσ]ιό, απά αἲ] οαιια]11γ 

εχροτίεηποε 16 Ἱπ ἴμαυ εχίεηύὀ. Τ]ε 

εΠσ]ίηπεςς απάἆ απῖνθτβα1ϐγ οἳ {ιο ο/Τεοῦ 

ἁἰποϊπΙβὮ 105 Ιπροχίαπος, απά τηακο 1δ 

ἩΏΏΘΟΘΑΒΡΑΣΥ {ο {αχ 16 ΙΠπίο αοοουπύ 88 

3η ΙΠΠπθηΏοθ ἩΡοΏ οἸαταοίες. 

21 οὐ μὴν ἀλλά] ΄ΒΗΗ ἵη Ῥγορογίοη 

α5 ἴλετο ἵ5 α ἀϊῄετεποῬ, ἆο. Όοπι- 

Ῥατο Ροεί. 11. Ἡ. Ῥ. 1448, 5. 

ῬαυβοἨ, οἱ Ἐρμθβαβ, απά Έο]γρΏο- 

618, οἱ ΤἩαβο8. 

232 ἐν δὲ τοῖς µέλεσιν αὐτοῖς ἐστὶ 

µιµήματα τῶν ἠθῶν] ΄ννε Ἰαγε {θε οἶα- 

τ8ςίθτβ Ιη]{αζεᾶ.᾽ µίµηµα, “Π]αάἵρβαπι 

αποά Ἱπηζαπάο εβιοῖατ.”. λε αἆ 

ΛΡοεἱ. 1. ἵν. Ῥ. 78, 1447, 1δ. “Όρετα 

Ἱπημίαίίοης εχρτεββα.’. ΤΡίά. Ῥ. 102. 
αὐτοῖς, 8 ορΡοβεᾶ ἴο σημεῖα, ἃ 29. 

εὐθὺς γάρ] {οτ ἴπο εχΡρτεββίοη, 6Ο01Ι- 

ρατε Ι. Υ. 2. 
ὀδυρτικωτέρως, κ.τ.λ.] «πε Ίατε 

{οε]ῖπρ οἱ βαάπεββ απιά οοπηΡΓΕΒΒΙΟΠ.᾽ 

µαλακωτέρως] ἴ]λο ορροβῖζε ο{ συνε- 

στηκότως, '«ἴἶιε βοπ]-άϊβεο]νῖης Τῃθ- 

Ἰοάγ,”. Τεπηγεοη, Τἐδίοπι οἳ δύπ. ΄Ύα 

Ἠανο α βοξίου Γεε]ης. 

µέσως καὶ καθεστηκότως] ἐν τῇ καθε- 

στηκυίᾳ ἡλικίᾳ, Τηπο. 1. «Ἐππι απᾶ 

πηπηογνεά, βαν. Ιοδ, 1. 554, 588. 

«Το Ώοτσίαη πιοος.) 

23 οἱ περὶ τήν, κ.τ.λ.] ΄ πο Ἠαγο 

{τεαίεᾶ {ιβ Ῥταπο] ο{ εἀποαβίοη Ῥ]]]ο- 

βορ]Ισα11γ.᾽ “Τπεγ σοῦ ο ενἰἀάεποε 

ες κ 
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ε ο ϕ , ε λ . Φ / , 

περι τοὺς ῥυθμούς:' οἱ µεν γὰρ ἤθος ἔχουσι στασιμώτερον 

οἱ δὲ κινητικὀν, καὶ τούτων οἱ μὲν φορτικωτέρας ἔχουσι τὰς 
’ ε ϊ [ή 9 Ν ο ’ 3 

κινήσεις οἱ δὲ ἐλευθεριωτέρας. ἐκ µεν οὖν τούτων φανερὸν 
Δ Α πα ο τ 

ὅτι δύναται ποιὀν τι τὸ τῆς ψυχης ἦθος ἡ μουσική παρα- 

σκευάζειν. εἰ δὲ τοῦτο δύναται ποιεῖν, ὃῆλον ὅτι προσακ- 

τέον καὶ παιδευτέον ἐν αὐτῃ τοὺς νέου. ἔστι δὲ ἁρμοτ- 
Ν 4 ’ λ ’ ε ὸ ’ - 

τουσα πρὸς τὴν φύσιν τήν τηλικαύτην ἡ διδασκαλία τῆς 
- ε λ λ ’ ὸ 4 λ ε / . ὀ) 9 

μουσικῆς' οἱ μὲν γὰρ νέοι 9ιὰ την ἠλικίαν ἀνήθυντον οὐ9εν 
« , 4 δν Ν ε δὲ 4 ’ - αν ’ 

ὑπομένουσιν ἑκόντες, ἡ 9ὲ μουσική φύσει τῶν ἠὸθυσμένων 

ἐστίν. καί τις ἔοικε συγγένεια ταῖς ἁρμονίαις καὶ τοῖς 
- ιν 4 

ῥυθμοῖς εἶναι" διὸ πολλοί φασι τῶν σοφῶν οἱ μὲν ἁρμονίαν 
Ὁ) λ / ε δ᾽ 5/ ε ’ 

εἶναι την ψυχήν, οἱ ὁ ἔχειν ἁρμονιαν. 
’ 4 ὸ - ’ .) 4 νὸ , ια 

Π]ότερον δὲ δεῖ µανθάνειν αὐτοὺς ἄδοντάς τε καὶ χει- 
ο ’ ο 

ρουργούντας Ἰ µή, καθαπερ ἠπορήθη πρότερον, νῦν λεκτέον. 

οὐκ ἄδηλον δὲ ὅτι πολλὴν ἔχει διαφορὰν πρὸς τὸ γίγνε- 
’ Α - 

σθαι ποιούς τινας, ἐάν τις αὐτὸς κοινωνῇ τῶν ἔργων" ἐν γὰρ 
- ’ Α - 

τι τῶν ἀδυνάτων ἢ χαλεπῶν ἐστὶ μὴ κοινωνήσαντας τῶν ἔρ- 

γων κριτὰς γενέσθαι σπουδαίου. ἅμα δὲ καὶ δεῖ τοὺς παῖ- 
ὸ ” λ ὸ / λ 4 κ. ’ « 
ας ἔχειν τινα ιατριβήν, καὶ την ρχύτου πλαταγην 

ἴεσθ ςσθ λῶς, ὃν διδό ῑ δί ὃ οἴεσθαι «γενέσθαι καλῶς, ἣν ὀιδόασι τοῖς παιθίοις ὅπως 
, / Ν / - λ 4 » / 

χρῶώμενοι ταυτῇ μηδὲν καταγγυωσι των κατα τῇην οικιαν’ οὐ 

Ἱι βαρροτύ οἳ λμεῖν ατσυπηεπίβ {Τοπ 

{αοῦ8.᾽ 
ῥυθμούς] Θεε Οἰαφείσαῖ Ἰ{βειπι, 1. 

665. ῥυθμὸς ΤΙΕΩΠΑ 0ππο, απά ποῦμΙτπρ 

εἶδα, πεη αρρ]ῖιεά ο πηπβῖο; ῥυθμοί, 

Ίηπ ο Ῥ]αγα], ΙΠΘΑΠΒ πηπβίοαὶ Όατβ 

Ῥ]αγεά ἵπ πῃο, 

στασιμώτερον] Ι]εί. ΤΠ. 15, Ῥ. Τ209, 

Ῥ. 39, τὰ στάσιµα γένη, “βἰαῦ]ο.᾽ 

Φορτικωτέρας] ΄ ΟΒΥΒΕΥ,᾽ ΄πποτε ντ]- 

ραγ.᾽ | 
ἐλευθεριωτέρας, ΄1ΠΟΥΘ τοβηε.᾽ 

24 ἔστι δὲ ἁρμόττουσα] “Τ]ετο 18 

η αΡρτορτίαῦεηθϱς η (θασμίησ Ίο 

γουηρ πιμβῖο {Γοπη (]λαῖτγ αρο.᾽ 

ἀνήδυντον] « νη]λοιέ βοτηθ «ἀπηϊχέιιτο 
οἱ βηγθοίηθβς ;) ́  ἀπβνγθείθηες .᾽ 

καί τι ἔοικε συγγένεια] ΄ απᾶ {ιοτο 

ΒΘΘΙΩΒ {ο Ὀε βοιηθ ΙΠπΙπημύε οΟΠΠΕΧΙΟΠ 

Ῥείννεεπ {πο οι] απᾶά Ἠατπιοπίθβ απά 

6ἴπῃωςθ---ᾱ, οοηπθχῖοη νγλ]ο]ι Ώαβ ]εὰ βοπιθ 

ῬΙΙ]οβορῃετβ {ο βαΥ λα ο 5ου] 18 α 

ἨαΤΙΠΟΠΥ; οὔμετβ, υπαῦ 15 Ἰαβ ΠΑΤΙΙΟΠΥ 

η 1 Τηοθβο οΡΙπΙοηΏΒ 4ο ἀϊδοιβδοά 

ἵη ἴο Β]αάοπ οἳ Ἐ]αΐο, απά Ό1σοετο, 

Τμδο. Θωα8ἱ. 1. 

ὙΤ. 1 χειρουργοῦντας] ΄ἴΠεπιβε]νοβ 
Ῥοῦ] αἸπρίης απ ρ]αγίηρ.᾽ 

πρότερον] Υ. γ. 6. 
πολλὴν ἔχει διαφοράν] ΄Τί 18 α Υετγ 

ἀϊπετεπί ήτο, απά πας 1η {ο βοηβθ 

ος 158 Ῥεΐηρ {αν Ῥεῦέεν. ΕΛ. νι. Ικ. 4, 

Ῥ. 1141, Ὦ. 34. 

μὴ κοινωνήσαντας] ΄ν]υλοαῦ αοὔαα] 

Ῥτας{ᾖσοθ.᾽ 

2 πλαταγήν] ἴλο ται]ε) οἳ Ατ- 
ογί8β. 

Τηοε εβεοί 

οἳ πιιβῖο 

οη ἴχιθ 

οἸαγβαοῦεγ. 

24 

35 

6 
18 αοἴαα] 
Ῥταοῦ]οε 

ΤΘΟΕΒΡΩΣΥ { 

υ] 
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Δ / Δ ’ ε / ο/ 4 ω ] . - 
19 αοὐαα] γαρ δύναται τὸ νέον ἠσυχάζειν. αυτή µεν οὐν εστι πτοις 
Ρτασί]σθ Ἡ ͵ , - ον λὶ δεί η 

πθοςβεαιν! ΥΊπίοις αἆρμοττουσα των παιθιων, Ἰ ὁε παιθεία πλαταγη 
. ’ ο) [ή / λ 5 / 4 Ώ 

4 Τοις μείζοσι τῶν νέων.  ὃτι μεν οὖν παιδευτέον τὴν μµουσικην 
/ / 4 -- -- ”/ 9 ι] - 

οὕτως ὥστε και κοινγώὠγειν των εργών» φανερον εκ των 

/΄ Δ δὲ / . Δ Δ / - « / ) 

τοιούτων' το ὁε πρέπον καὶ τὸ µη πρέπον ταῖς ἡλικίαις οὐ 
Δ / . ” Δ Δ / ’ 

χαλεπὸν διορίσαι, καὶ λῦσαι πρὸς τοὺς φάσκοντας βάναυσον 
Ὡ ἃ . / - . ’ , ο -- ’ 

4 εἶναι τὴν ἐπιµέλειαν. πρῶτον µεν γάρ, ἐπεὶ τοῦ κρἰνειν 

χάριν µετέχειν δεῖ τῶν ἔργων, διὰ τοῦτο χρὴ νέους μὲν 
- . - 

ὄντας χρῆσθαι τοὶς ἔργοις, πρεσβυτέρους δὲ γινοµένους τῶν 
4 ει 5 - / 4 .] Δ / .] ’ 

µεν ἔργων ἀφεῖσθαι, δύνασθαι δὲ τὰ καλὰ κρίνειν καὶ χαίρειν 

5 ὀρθῶς διὰ τὴν µάθησιν τὴν γενοµένην ἐν τῇ νεότητι. περὶ 
Τ]ιε 4 πεβ- 
Που οἳ 

ο ν μουσικῆς βαναύσους, οὐ χαλεπὸν λῦσαι σκεψαµένουφ µέχρι 
ή ’ . νν - Δ 3 . 

ών μιλά γε πόσου τῶν έργων κοινωνητεον τοις προς αρετην παιδευο- 
ουσ λε] , , η Π - ᾽ / « ο 

ἔλο Ἰηδίτα- µένοις πολιτικήν, και ποίων µελων και ποίων ῥυθμῶν 
πιοη{βιβεά, , » ὃλ ᾿ , ᾿ , 3 , θ κ. 

1241 κοιγωνήτεοΟγ. ετι ε εν ποιοις οργαγνοις την µασησιν ποι/τεον 

δὲ τῆς ἐπιτιμήσεως ἣν τινες ἐπιτιμῶσιν ὡς ποιούσης τῆς 

4 9 ” ’ 4. ) ’ λ ε ’ 

6 και γαρ τούτο διαφέρειν εικο. ἐν τούτοις γαρ ἢ λύσις 
Γ. ια Γωἳ 

ἐστὶ τῆς ἐπιτιμήσεως' οὐθὲν γὰρ κωλύει τρόπους τινὰς τῆς 
ο 9 [ Ν ’ λ / ή 

μουσικῆς ἀπεργάζεσθαι τὸ λεχθέν. Φανερον τοίνυν ὅτι 
ο απ αν .ἳ 

δεῖ την μάθησιν αὐτῆς μήτε ἐμποδίζειν προς τὰς ὕστερον 
’ - α ’ ” 

πράξεις. μήτε τὸ σωμα ποιεῖν βάναυσον καὶ αχρηστον πρὸς 
] 3 4 4 3 ’ .ἳ 4 ᾽ 

τας πολεµικας καὶ πολιτικᾶς ἀσκήῆσεις, προς µεν τας 

ἡ δὲ παιδεία] ΄ απά ὑλμεῖν οἀποαίίοη | απεβίοη οἱ ἆσθ. Τὺ ἵ {ο Ῥε ]εατηῦ 

β]οα]ά Ὦα {ο ἴ]ε εἰάετ ολΙ]άτεη αἩ 

αἸηιβετηθηῦ, ἃ τα. Μιβίο ἵδ α 

Ἠεα]{Ἡγ Ῥαβπηο {οτ ἴπο γοαπβ, απά 

ἴμετο ϱλοι]ά Ῥε πο αἰγαῖη οἱ {λε Ιπίε]- 

1εοῦ εατ]γ. 

8 καὶ κοινωνεῖν] 5 ν/ε]] α5 κρίνειν. 

καὶ λῦσαι] ΄πον 18 Τὸ ἀϊβοι] {ο 

τηθεῦ {πε οῬ]εοίίοπ6 οὗ Ποβθ Ἠ’Πο Ργ6- 

{εηάᾶ ἴλαῦ αἰθεηίΙοη {ο τηαβῖο 16 ποῦ ἃ 

Ῥτορετ Ρατί οἱ α 1ρεγα] εἁιοα{Ιοῃ.᾽ 

4 Τ το ]αᾶρε τισ]Ώ{]γ Ῥο ἴ]ιο ορ]εοῦ, 

ὑλμαῦ 16 Ῥεδύ αὐίαϊπεά Ὦγ αοίαα] Ῥταο- 

ορ νΊεη γοιηρ; ἴπετο 18 α πηρ ἨΥΠΕΠ 

λε Ῥούεγ 6ο ασ ι]τθά τηιβύ Ῥο 6Χετ- 

οἶβεά; 0] πιο 16 Ἰαΐοτ 1η Ἠ{ε, 39ο 

{με τὶρΏί προ οἱ πηωβῖο ἀερεπάς οἨ 

νηεη γουης; ἴμε Κπον]εάροε 5ο ραϊπεά 

18 {ο Ῥο αβδεά νηεη ο]άετ. 

6 σκεψαµένους] “πει νε ΊἸανε 

οοηβ]ἀετεά {πε Ἠπηϊς οἱ Ῥτασίϊσοα] αο- 

απαϊηίαπος υηζῃ 160 νγΏ]οἩ 18 {ο Ῥε βχεά 

{ο ἴΠοβε ψ]ιο το Ῥεΐης ἰταϊπεά {ο εΧ- 

οε]]επος α8 οἱ 1σεης.᾽ 

καὶ γὰρ τοῦτο] ΄{οχ 16 18 τεββοπαΡ]θ 

{ο ΒΙΡΏΡΟΒΟ {μαῦ εγεη ἴ]]β ]α5ὐ πα]κεΒ 

ἀΠετεπορ.᾽ 

6 ἐν τούτοις] ΄Έον Ἰετε, ἵηπ ἴμθβε 
Ροϊηίβ, 166 {16 4ΏβΊγεΥ ο με οῬ]εο- 

Π1οἨ,) 
τρόπους τινάς] ΄οετίαῖη ππείμοᾶςβ ος 

ἰθασλμίης απά Ἰοατηίης πηβῖο.᾽ 

πρὸς μὲν τὰς χρήσεις ἤδη] {ον ια 
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χρήσεις ἤδη, πρὸς δὲ τας µαθήσεις ὕστερον. συμβαίνοι ὃ Τ]ο απςβ- 
κ « λ θ 3 , λ λ 4 4 ν Ποη οἳς 
ἂν περὶ τὴν µάθησιν, εἰ µήτε τὰ προς τοὺς ἀγῶνας Τοῦ ῃεμοβρο 

λ / ὃ - , ὶ ϐ { }. ἄερεπάβ”- τεχνικοὺς συντείνοντα 9ιαπονοῖεν, µήτε τὰ θαυμάσια καὶ «Ὄροὰ 

περιττὰ τῶν ἔργων, ἃ νῦν ἐλήλυθεν εἰς τοὺς ἀγῶνας, ἐκ δὲ έν 
έν ν ἰαασΏς 

τῶν ἀγώνων εἰς τὴν παιδείαν. ἀλλὰ καὶ τὰ τοιαῦτα μέχρι ολο, 
ο ο / - » ’ α «6 . λ 1ΠΒίΤΙΙ- 

περ ἂν δύνωνται χαίρειν τοῖς καλοῖς µέλεσι καὶ ῥυθμοῖς, καὶ ρομις 

αβεᾱ. 4 ’ - [ο - Α ςϱ 4 [ο ἄλλ ”/ 

μη µμονον τῳ κοινῳ της μουσικής. ὠσπερ και των α ων εγια 

ὀῆλον 8 
” 4 οὔτε γαρο 

/ 4 . - 3 ’ α / 

ζφων, ἔτι δὲ καὶ πλῆθος ἀνδραπόδων καὶ παιδίων. 
. .] ’ ι / 

δὲ ἐκ τούτων καὶ ποίοις ὀργάνοις χρηστέον. 
9 4 9 / » / ὦ 9 ο4ψ λ 9 

αὐλοὺς εἷς παιδείαν ἀκτέον οὔτ᾽ ἄλλο τεχνικον ὀργανον, 
Ὡ / Ἀ 5/ ο) 9 ’ » ε) » ϱ 

οἷον κιθαραν κάν εἴ τι τοιοῦτον ἕτερόν εστιν, ἀλλ ὅσα 
- 3 3 9 4 Ὀ] - ” / 

ποιήσει αὐτῶν ἀκροατᾶς ἀγαθοὺς Ἡ τῆς μουσικῆς παιδείας 
3 
ετε- 

- . .] 

ἡ τῆς ἄλλης. ὃ) οὐκ ἔστιν ὁ αὐλὸς ἠθικὸν ἀλλὰ 
οὶ ϱ α 4 ’ ων 

μᾶλλον ὀργιαστικόν, ὥστε πρὸς τοὺς τοιούτους αὐτῷ 
ν) / ς Ὡ ε / ϐ ο δύ 

καιρους χρηστέον εν οἳς η θεωρία καθαρσιν μαλλον ὀυναται 
9 / ο ι ο / 9 / 9 α 
ἡ µάθησιν. προσθῶμεν δὲ ὅτι συµβέβηκεν ἐναντίον αὐτῷ 

Ν ὸ / 4 ΔΝ / σν κ - 4 

πρὸς παιθείαν καὶ τὸ κωλύειν τῷ λόγῳ χρῆσθαι τὴν αὔλησιν: 
. - η - 

διὸ καλῶς ἀπεδοκίμασαν αὐτοῦ οἱ πρότερον τὴν χρῆσιν ἐκ 
- ’ - ιό Ν ω) 

τῶν νέων καὶ τῶν ἐλευθέρων, καίπερ χρήσαμενοι το πρῶτον 

αὐτῷ. σχολαστικώτεροι γὰρ γιγνόµενοι διὰ τὰς εὐπορίας 

Ῥτασίσο ἵπ ἴμθ ρτοβεη{, {ος {πο ἴΠθοτγ 
Ἰαέεγ. ποιοῦντε γὰρ οΟἵ χρώμενοι 
µανθάνοµεν. 

7 συµβαίνοι δ' ἄν] ΄απᾶ ἴλθ Ῥτορεγ 
τοβι]0β υνοι]ά {ο]ον.  Όοπιρατο ἴἶθ 
ωβ6 οἱ συμβαίνει ἵη ΤΠΙ. ΥΠ. 4, συµ- 

βαίνει δ᾽ εὐλόγως. 
τοὺς ἀγῶνας τοὺς τεχνικούς] ΄Τηο 

οοπίθβίς οἱ Ρτο[εββῖοηκ] ΡΙΥΕΤΒ.᾽ 
τὰ θαυμάσια, κ.τ.λ.] “Βαηκίηρ απ 

εχἰταογάἴπατγ Ρίθ0ΘΒ.᾽ 
8 ἀλλὰ καί] ΄Ῥαί 6νεπ βαοῖ {ἨΠεγ 

ΏΙΑΥ Ῥτασῦίο 1 Αι1οἩ πιο 48 {ΠεΥ 
βΊια]] Ῥο αΏ]6.) 
τῷ κοινῷ τῆς μουσικῆς] ΑΌογε, Υ. 

15, τῆς κοινῆς ἡδονῆς. 

ϱ τεχνικόν] 38 ορροβθά {ο εἴπιρ]θ, 
«τος αΙτῖηρ ρτοίοββῖοπα] ϱἰς1]]. 

ὅσα αὐτῶν] /αἲἱ Ἱπβίταπιθηίβ.) 

ὀργιαστικόν] « εχκοϊζπρ,᾽ ἵπ 8Ἡ ἁοὐῖγθ 

αι τς, 

Β6Π56, Οοπιρατο Ἠετηι. αἆ ορ]. Τα5]». 
216, απᾶ {1ο δε]ιοζίακί, ἐρεθίζει γὰρ ὁ 
αὐλὸς πρὸς τὴν χόρειαν τὰς παρθένου». 

κάθαρσυ] Όοπιρατο  Ῥοεἱ. ΝΙ. 2, 

Ῥ. 1449, Ὦ. 28, νηετε 0λμ]β νγογά οοσΥΒ 

η ἴπο ἀεβηῖϊθίοη οἱ {ταρθάγ: τὴν τῶν 
τοιούτων παθηµάτων κάθαρσυ. Ἠλτίες, 

οἩ πο Ἱοτᾶ, Ῥ. 132, ΒΑΥΒ, “΄ θ8 ΟΟΠ{ΟΓ- 

πιαῦΙο αβεοίαυτα αἱ οππηπς πἰηῖστη, 
οπαη(ς ροτύαχρα {ο τεπιονεαύασ.. «Ἠαβ 
{ος 1698 οἈ]εοῦ, πού 8ο τηιο] Ἰηβίταςίίοη, 

48 τοσι]αοη οἱ 1ο {6ε]Ιπρς.᾽ 
10 καὶ τὸ κωλύες] “Τ{8 ρτονεπίίηρ 

ἴπο ας οἱ {Πο νοῖος.᾽ 
ἀπεδοκίμασαν] / ἀϊθαρρτονθά οἳ 198 

πδο ὮΥ {πο γουηρ οἩἳ ἰπία]) «τε]εσθεά 
οἑ τοπιογοαά ΙΤ {Τοπ {1ο γοιης,᾽ ἐκ τῶν 
νέων. 

11 διὰ τὰς εὐπορίας] ΄ ἄτοπι ἴ]ο ἵη- 
οΓθ889 οἱ Ὑγθα](11.᾽ 

16 



13 συντεῖνον. 
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Τ]ιο Ἱπδίγα- καὶ μόγαλοψυχότεροι πρὸς ἀρετήν, ἔτι τε πρότβρον καὶ 

μετὰ τὰ Μηδικὰ φρονηματισθέντες ἐκ τῶν ἔργων, πάσης 

ὕπτοντο μαθήσκωφ, οὐδὲν διακρίνοντες ἀλλ᾽ ἐπιζητοῦντες. 

12 διὸ καὶ τὴν αὐλητικὴν ἤγαγον πρὸς τὰς µαθήσεις. 
λ 

και 

γὰρ ἐν λακεδαίμονί τις χορηγὸς αὐτὸς ηὔλησε τῷ χορῷ» 

καὶ περὶ ᾿Αθήνας οὕτως ἐπεχωρίασεν ὥστε σχεδὸν οἱ 

πολλοὶ τῶν ἐλευθέρων µετεῖχον αὐτῆς ὃηλον δὲ ἐκ τοῦ 
πίνακος ὃν ἀνέθηκε Θράσιππος Ἐκφαντίδη χορηγήσας. 

ὕστερον ὃ) ἀπεδοκιμάσθη διὰ τῆς πείρας αὐτῆς, βέλτιον 

δυναμένων κρίνειν τὸ πρὸς ἀρετὴν καὶ τὸ μὴ πρὸς ἀρετὴν 
ε ’ 4 . ο - 9 ’ - . ’ 

οµοιως δὲ και πολλς των οργανων των αρχαιών, 

οἷον πηκτίδες καὶ βάμβιτοι καὶ τὰ πτρὸς ἡδονὴν συντείνοντα 
- 2 [ - / « ’ λ / 3 

τοις ακουουσι των χρωμενῶν, επταγωγα και τριγωνα και 

1341 Ἡ σαμβῦκαι, καὶ πάντα τὰ δεόµενα χειρουργικΏς ἐπιστήμης. 
9 / ο 4 4 ᾽ ” - ε . ” υ ’ 

εὐλόγως ὸ έχει και το περι των αὐλών υπο των αρχαιων 

μεμυθολογηµένον’ φασὶ γὰρ δὴ τὴν ᾿Αθηνάν εὑροῦσαν ἄπο- 

14 βαλεῖν τοὺς αὐλούς. 
2 α ι 5 , λ λ 

ου κακως μεν ουν εχει φαναι και διὰ 
”- ” α΄ [ο ’ 

τὴν ἀσχημοσύνην του προσώπου τουτο ποιησαι ὁυσχεράνα- 
8 - : Δ 

σαν τὴν θεόν' οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον εἰκὸς ὅτι πρὸς τὴν 

διάνοιαν οὐθέν ἐστι ἡ παιδεία τῆς αὐλήσεως' τῇ δὲ ᾿Αθηνᾷ 
. 4 ’ 

16 τὴν ἐπιστήμην περιτίθεµεν καὶ την τέχνην. 
3 4 δὲ - 

επει οε των 

τε ὀργάνων καὶ τῆς ἐργασίας ἀποδοκιμάζομεν τὴν τεχνικὴν 

μεγαλοψυχότεροι] “Πανιπρ {οτπιθά 
Ἰοβιεγ οοποθρὔΙοΠΒ, “Ώθοοπιθ 1ΠοτΘ 
οοπβάεπί.᾽ 

Φρονηματισθέντες ἐκ, κ.τ.λ.] ΄Ἱπερ]- 

τῖθεά Ὦγ Ονεῖτ αολΏ]ενετηεη{β.᾽ 

οὐδὲν διακρίνοντες] ΄πιακίης πο ἆβ- 
Ὠποίίοπβ, Ῥαῦ οοηβίαη{ΘΙγ βεε]ῖης ηευ 

αζἀάϊοηβ.᾽ 1419 αη Ιηθετοβίίησ ποίῖορ, 
ὮΥ Ατἰαζοί]ο, οἳ {1ο εβεοί οἱ με 5ιιο- 
οοββ/α] οἰταρσ]ο νι Ῥοτεῖα ἵπ ἆεγθ- 
Ἱορίπς {ιε Η{ο οἳ ἄτοςος, 

12 ἐπεχωρίασεν] ΄ Τί ῬεοβπηθῬ 8Ο Ῥο- 
Ῥυ]αγ,. Ὁοπιρατο {ο οχρτθββίοη η 
ΑτβίοΡΏΦΠΕΘΒ, τοὐπιχώριον. 

διὰ τῆς πείρας αὐτῆς] «οη οχροτί6ποθ 

οἳ 16; αὐτῆς βο. τῆς αὐλητικῆς ἀερεπάς 

ΟΠ πείρα». τ 

13 πηκτίδες] Ῥ]αΐο, Περ. τπ. 308 ο, | 

τοῖς ἀκούουσι τῶν χρωμένων] 
ἴΠοβο νο Ἠθατά ΡΙαΥ6ΓΒ οἩ (επι. 

χειρουργικῆς ἐπιστήμης] ΄βοϊεπθϊῃο | | 

εχθομΒοπ,᾽ «πηκηαα] ἀθχίετΙογ ; χειρ- 

ουργοῦντας, ΥΙ. 1. Ἰ 

14 οὐ μὴν ἀλλά, κ.τ.λ.] “90011 Ἡ 18 

ΤΊΟΣΥΘ ΤθΔΒΟΠΩΡΙ6.᾽ Ἱ) 

ἡ παιδεία τῆς αὐλήσεως] ΄ἔἶιο οἀοα- 

6ου ἀετῖνεά ἔγοπα Βιαΐζε Ρ]αγ]ηρ.᾽ 

περιτίθεµεν] «νο αἰωϊυιίθ βοίθποθ 

απ ατῦ----ἴἨε διανοητικαὶ ἀρεταί. 

156 ἐπεὶ δέ, κ.τ.λ.]  Ῥαΐ βἶποε Ροῦ] ι. 

88 {ο Ιπβίταπιθεη 5 απᾶά οχθοιΙοπι. 
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3 . 

εν Τ]ο Ιηβέγ- 

ΠΙΘΏ {8 

δες. 
-----Ώ- 

παιδείαν. τεχνικὴν δὲ τίθεµεν τὴν πρὸς τοὺς ἀγῶνας" 

ταύτη γὰρ ὁ πράττων οὐ τῆς αὑτοῦ μεταχειρίζεται χάριν 

ἀρετῆς, ἀλλὰ τῆς τῶν ἀκουόντων ἡδονῆς, καὶ ταύτης φορ- 

τικῆς. διόπερ οὐ τῶν ἐλευθέρων κρίνοµεν εἶναι τὴν έργα- 

σίαν, ἀλλὰ θητικωτέραν. καὶ βαναύσους δή συμβαίνει γί- ις 

γνεσθαι" πονηρὸς γὰρ ὁ σκοπὸς πρὸς ὃν ποιοῦνται τὸ τέλος. 

ὁ γὰρ θεατὴς φορτικὸς ὢν µεταβάλλειν εἴωθε τὴν µου- 

σικήν, ὥστε καὶ τοὺς τεχνίτας τοὺς πρὸς αὐτὸν μελετῶντας 

αὐτούς τε ποιούς τινας ποιεῖ καὶ τὰ σώματα διὰ τὰς κινή- 

σεις. 
’ δ) ” ’ . ε / ᾽ 4 3 θ ’ 

κεπτέον ετι περι τε τας αρµονιας και τους ρυ κους. 7 

Τ]ο τηιιβῖο 

{ο Ὀοα 

ἰαασ]ύ, 

’ ’ - 

καὶ πρὸς παιδείαν πότερον πάσαις χρηστέον ταῖς ἁρμονίαις 
α- ” ” ”- Λ 

καὶ πᾶσι τοῖς ῥυθμοῖς Ἶ διαιρετέον, ἔπειτα τοῖς προς παι- 
- . ά Ν .ἳ 

δείαν διαπονοῦσι πότερον τὸν αὐτὸν διορισμὸν θήσομεν ἢ 
- ο 4 4 ια) - ο 

τρίτον δεῖ τινὰ ἕτερον, ἐπειδὴ τὴν μὲν μουσικὴν ὁρῶμεν διὰ 
/ Ν « θ ω Ὁὶ / ο) ει 9 ἃ - 

µελοποιίας καὶ ῥυθμῶων οὖσαν, τούτων εκάτερον οὐ οεῖ 
’ / ” ’ λ ὸ ’ ια ” 

λεληθέναι τίνα έχει δύναμιν προς παιθείαν, καὶ πότερον 
’ [ων 4 ν] - Ν υ] 3 ” 

προαιρετέον μάλλον την εὐμελῆ µουσικην ἤ την εὔρυθμον. 
ὉὩ 3 - . ’ νο 

Ἱνομίσαντες οὖν πολλὰ καλῶς λέγειν περι τούτων τῶν τεσ 

τεχνικὴν δέ] Τ]ε δέ πιαχ]κ8 ἴ]ο «Ρο- 
ἆοβς, ΄ ργο(εββίοπα].᾽ 

οὐ τῆς αὑτοῦ χάρω ἀρετῆς] “Τέ ΙΒ 

ποῦ ἵηπ βαΏβθσν]εηοθ 6ο Ἠϊ8 οὗ ϱχοε]- 

Ίεπορ {λα ιο {ο]]ουγβ {πο ραγβι(ς.) 
τὴν ἐργασίαν] “ἨίΙβ ΑΠ] ἵπ θχο- 

ουξ]οῦ.) 

Ῥοά1γ εχετίῖοπβ τοαιῖγθά οἱ Ρτοίθβ- 

ΒΊοπα] ΡΙΩΥΕΙΑ. 

ΥΤΙ. 1 Ἰη νο Ροϊηί με Ππηϊίς 
Ἠανο Ῥθεπ {ταοεά---ν1ή. ἴπο ἆεστορ ἵπ 

νυΏ]ο]ι βΙς1Π1 15 ἀεβίταβ]ο, απιά 1ο Ἱπβύτι- 

πηθηΐβ ΨἨΙο] ΠΙΔΥ Ῥο αβδοά, πἨετο ἔ]α 

16 καὶ βαναύσους δή] απᾶ {λα τοβα]6 
18, ὑμαῦ ἴΠεγ ἆο Ιπάεεά Ώθσοοπιθβάναυσοι. 

πονηρὸς γὰρ ὁ σκοπός] ΄Ἐον ἴλο 

Ῥοϊηῦ οἱ γίου {ο ν]]οἩ ἴπεογ Ὀτίηπς 
ὠλεῖτ οπά 15 Ρας.) 

θεατὴς φορτικός] διὰ τὴν φορτικότητα 

τῶν ἀκροατῶν, Ινεί. 1. 21, αἱ Βη, Ρ. 

1305, Ὁ. 1. 

τοὺς πρὸς αὐτὸν μελετῶντας] « Τ]οβο 
ψ/]ιο Ῥτασίϊθο υηζ ο, νῖονγ {ο Ἠϊπη, «6ο 
βιιοσοθεᾶ υπο Ἠή1η.᾽ 

διὰ τὰς κιήσει] Ἱπιπππίαδίοπεβ 

ατα, Ὑϊου.; ἴπο ομαηπρθς Ἱπιρ]θά 1πΠ 
ἴλθ μεταβάλλει. Ἐτί 16 866ΙΩΒ ΠΊΟΥΘ 

ηδίυτα] {ο (α]ο 15 85 τοίοτῖπσ {ο ἴλο 

ορ]θοί 15 εἀαοαθϊοπα] απᾶ Ἠρετα]. Τμενε 
τοπιβΙη πο Ῥοϊηίβ οἱ Ἠαγπιοηγ απά 

τηγτηπι, 

τοῖς πρὸς παιδείαν διαπονοῦσι] 1 ατα 
ποῦ 51ο (Πμαῦ Ἰ πουν σγ]αῦ οἼ4ββ Ίο 
ΠηΘΑΠΒ Ἠθγθ,. 18 16 ἴποβο νο αγθ 
βιάγίηρ νοετγ ἀεερ]γ ἴλο εαῬ]εοῦ (δια- 
πονοῦσι) πι α νίθυν {ο θἀιοαίοη,) 
«ο Ινθ]γ, ο ἴμο οἀποαῖοη οἱ οἴῃεγα 
ποῦ 48 α Ἰιαῦίος ο βο][-οαΜΙναίίοη 
ΤΙΘΤΟΙΥ { 

εὐμελῆ] «πιε]οάϊοιβ,᾽ πιαβῖσα] ἵπ ἐιαῦ 

ΒΘΠΡΟ. 

εὔρυθμον] /ἵη ροοᾷ ᾖπῃς.᾽ 

16---δ 



Τ]ιο πηβῖο 

{ο Ὦε 

{ααρΏί, 

/ 3 / . 9 ο 

8 ΜΟΝΟΝ ειποντες περι αυτων. 

1242 

Α. 

ΠΗ. 

Θ44 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε. (Θ.) [1α1. 

νῦν μουσικῶν ἐνίους καὶ τῶν ἐκ Φιλοσοφίας ὅ ὅσοι τυγχάνουσιν 

ἐμπείρως ἔχοντες τῆς περὶ τὴν μουσικὴν παιδείαο, τὴν μὲν 

καθ᾽ ἕκαστον ἀκριβολογίαν ἀποδώσομεν ζητεῖν τοῖς βουλο- 

µένοις παρ ἐκείνων, νῦν δὲ νομικῶς διέλωµεν, τοὺς τύπους 
᾿ . 4 Δ ’ 3 

ἐπεὶ δὲ τὴν διαίρεσιν άποδε- 

χόµεθα τῶν μελῶν ὡς διαιροῦσί τινες τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ, 
4 4 16 Ν 4 δὲ Δ Δ δ᾽ ε) θ 4 θέ ' 

τὰ µεν ἠθικά τὰ 9ὲ πρακτικά τὰ ὁ ἐνθουσιαστικὰ τιθέντες, 
- - . 

καὶ τῶν ἁρμονιῶν τὴν φύσιν προς ἕκαστα τούτων οἰκείαν 
4 ” 

ἄλλην. πρὸς ἄλλο μέρος τιθεασι. φαμεν ὃ) οὐ μιᾶς ἕνεκεν 

ὠφελείας τῇ μουσικῇ χρΏσθαι δεῖν ἀλλὰ καὶ πλειόνων χά- 
4 ] / ο ά . / ’ Ώ ’ 

ριν (καὶ γὰρ παιδείας ἕνεκεν καὶ καθάρσεως----τί δὲ λέ- 
. ’ ” 4 ε - / 3 3 - ᾽ 

Ὕομεν τὴν κάθαρσιν, νῦν μὲν ἁπλῶς πάλιν ὃ᾽ ἐν τοῖς περὶ 

ποιητικῆς ἐροῦμεν σαφέστερογ----, τρίτον δὲ πρὸς διαγωγήν, 

πρὸς ἄνεσίιν τε καὶ πρὸς τὴν τῆς συντονίας ἀνάπαυσιν), φα- 

νερὸν ὅτι χρηστέον μὲν πάσαις ταῖς ἁρμονίαις, οὐ τὸν αὐτὸν 
. 8 ὦ 

δὲ τρόπον πάσαις χρηστέον, ἀλλὰ προς μὲν τὴν παϊιδείαν 

ταῖς ἠθικωτάταις., πρὸς δὲ ἆ ἀκρόασιν ἑτέρων χειρουργόύνθήι 

ὃ γὰρ περι 

ἐνίας συμβαίνει πάθος ψΨυχὰς ἰσχυρῶς, τοῦτο ἐν πάσαις 

ὑπάρχει, τῷ δὲ ἦττον διαφέρει καὶ τῷ μᾶλλον, οἷον ἔλεος 

καὶ ταῖς πρακτικαῖς καὶ ταῖς ἐνθουσιαστικαῖς. 

Ν - 

καὶ φόβος, ἔτι ὃ᾽ ἐνθουσιασμό. καὶ γὰρ ὑπὸ ταύτης τῆς 
’ [ή ’ 9 9 4 - ε - - 

κινήσεως κατακώχιμοί τινες εἰσιν' ἐκ ὃε τῶν ἱερῶν μελῶν 

α τῶν ἐκ Φιλοσοφίας] ΄Τ]οβο ν]ο 

νηζ Ῥη]οβορ]μ]σα] ου] ναίοη οοπαῬῖπθ 

Ῥτασίίοα] αοφααΙηίιποθ νὰ πιυβῖοα] 

εἀιοαίίοἩ ; ὃ 3, τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ. 

τὴν καθ) ἕκαστον ἀκριβολογίαν] 

ἑοχαοί ἀεθα]].᾽ 

νομικῶς] “ἰτασῖπο {πο ρεπενα] 19/9.) 
έέαα Ῥοϊπί 4ο νε ἆα Ἱερίβ]αθειτ,” 6, 

3 μελῶν] µέλος ΒΘεΠΙΑ Ἠεγο αβεᾷ Γοτ 

6ῑιο νγοτάβ ος ια ΒΟΠΡ,᾽ ἴμθ λόγος. Υ. 
ν. 7. 

ἠθικά] !{οτπαῖηπρ ἴθ οἨαταςίοτ.᾽ 

πρακτικά] “]επάϊπο {ο αοῖοπ.) 

µέρος] ρατί οἳ ουχ παίατο.) 

νῦν μὲν ἁπλῶς] “Τηποιρ]ᾗ που; ᾳπ]ζθ 
ἵη {1ο ρεπετα].) 

ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς] 1 Ἠαγε ρἵνεη 
ἴπο τοίετεποῬ αἲ Ύ. νι. 9. 

τῆς συντονίας] /οἳ ο {εηβίοη-----Ἠθ 
οχοϊθεπιεη(.) 

4 ὅ γὰρ περὶ ἐνίας] 0οπιρατθ οἩ {Π]8 
ϱαρ]οοῦ οης οἳ {1ο Ῥτείαοεε {ο Γογάδ- 
νγογζμ’Β Ῥοείηβ, ντο {ο βοηβΙΡΙΗέγ ' 
οἳ {πε Ῥοεῦ 19 ἀῑθθπσαϊα]μεά ἔγοπα ἴ]αί 
οἳ οίἩεγ ππεη. Τ]ηο ἀϊδήποδίοη {λμαί 18 
Ό]ετο ἆτανγΏ 18 οηθ ΟΓ ἆερτεθ, 38 Ἡστθ, 
ποῦ οἱ Ἰῑπά. Τ]μο Ῥοεῦ 1 Ὀταί πιοτθ 
Ἰαχρα]Υγ επάονεά νηθ {αοι]θς πΥη]ο] 
8] Ἠανο ἵπ α ἆεστοθ. 

ἐνθουσιασμός] ΑΙ πιεΠ, ἴλεπ, 4Γθ 

βιβοερίβρ]ε οἳ επίλβίαδτης 16 ΙΒ, 88 

νη(Ἡ οἴ]εν βεηβΙΡΙΗϐΥ, α απεββίοη οἳ 
ἆεστεο. 

κατακώχιµοι] -ατο απἆθχ ἴλο ΑΥ/ΑΥ 

κ οπά -α- 

ο ο... 
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ο ιν - .ο , ’ . Ν . - μας ’ 5 4 . 

ορωµεν τούτους, ὅταν χρήσωντᾶι τοῖς ἐξοργιάζουσι τήν η ας 
ο Ὦο 

ἰαασ]ᾗῦ, 
κµοοῬἛωκοὸ ο «3 4 - . - ’ 8 4 

ταυτο δὴ τουτο αναγκαιον πασχειν και ο. 

.. ο 3 / / . 

Μυχὴν µέλεσι, καθισταµένους ὥσπερ ἰατρείας τυχόντας καὶ 
φ, 

καθάρσεως. 
η) ϱ/ ’ ἐλεήμονας καὶ τοὺς φοβητικοὺς καὶ τοὺς ὅλως παθητικούς. 

- / ’ - ’ « ιό 

τοὺς ὃ᾽ ἄλλους καθ᾽ ὅσον ἐπιβάλλει τῶν τοιούτων ἑκάστῳ, 
.] [ο] ’ , ’ . ’ . 

καὶ πᾶσι γιγνεσθαί τινα κάθαρσιν καὶ κουφίζεσθαι μεθ 
ε -- « / ) . Ν / Δ  ν / 

ἡδονῆς. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ µέλη τὰ καθαρτικὰ παρέχει 
Α . Δ α 4 ’ 

"χαρὰν ἀβλαβῆ τοῖς ἀνθρώποις. διὸ ταῖς μὲν τοιαύταις 6 
υν ’ ια) 4 

ἁρμονίαις καὶ τοῖς τοιούτοις µέλεσι θετέον τοὺς τὴν θεα- 
.] / 9 ια 

τρικὴν μουσικὴν µεταχειριζοµένους ἀγωνιστάς. ἐπεὶ ὃ᾽ ὁ 
4 ὸ / ε Ν . / ἃ ὸ / « δὲ 

Θεατῆς διττός, ὁ μὲν ἐλεύθερος καὶ πεπαιδευµένος, ὁ ὃε φορ- 
ΔΝ 8... ’ . - .] 3/΄ ’ ’ 

τικος ἐκ βαναύσων καὶ θητῶν καὶ ἄλλων τοιούτων συγκεί- 
- . - ’ µενος, ἀποδοτέον ἀγῶνας καὶ θεωρίας καὶ τοῖς τοιούτοις 

Δ ια) ’ 9 4 3 ο μας) ε ) λ 

προς ἀνάπαυσιν. εἰσὶ ὃ ὥσπερ αὐτῶν αἱ ψυχαὶ παρε- 7 
, - ς/ 4 - . 

στραμµέναι τῆς κατὰ φύσιν ἔξεως, οὕτω καὶ τῶν ἁρμονιῶν 
’ ο. - 9 

παρεκβασεις εἰσὶ καὶ τῶν μελῶν τὰ σύντονα καὶ παρακε- 

χρωσμένα. 

9 -:- δν .) ’ .  - - 3 ’ 

οἰκεῖον. διόπερ ἀποδοτέον ἐξουσίάν τοῖς ἀγωνιζομένοις 

” α 4 ε Ν ο ’ Δ ] ’ 

ποιει δὲ την ἡδονὴν εκαστοις το κατα φύσιν 

᾽ - ζ - - 

προς τὸν θεατὴν τὸν τοιοῦτον τοιούτῳ τινὶ χρῆσθαι τῷ 

"γένει τῆς μουσικῆς. Πρὸς δὲ παιδείαν. ὥσπερ εἴρηται, τοῖς 8 
3 - - . ’ ια ο ’ αν 

3θικοῖς τῶν μελῶν χρηστεον καὶ ταῖς ἁρμονίαις ταῖς 

το Οοπιρατο Ελ. κ. κ. 3, Ῥ. 1179, 
Ὅ. 9, ποιῆσαι ἂν κατοκώχιµον ἐκ τῆς 

ἀρετῆς. 

καθισταµένους, κ.τ.λ.] ΄5εϊ]ῖπς, α 

Ἠανίηρ {οαπᾶ α γεπιθᾶγ {οτ {είς οκ- 
οἴθτπεηί, απά α οἸεατίηρ οἳ {]ιαῖτ ἆϊβ- 

{αχραηςο,᾽ 

5 παθητικούς] «Ἱπργοββίοπα)]θ,᾽ 

κουφίζεσθαι] ΄α 8εη89 οἱ Πσ]μίεηίτπς, 

ποῦ απασσοπηραπ]εά νι Ῥρ]θαβατο.᾽ 
Ὑγγοτάβννοτίμ, Τὐπίενπι Α0ῦεμ. 

6 θετέον] ““ ὙΓαῖδεπιαη ααβ,. Βί4ῃτ, 
Τηο νγοχά ἵ6 Ἠατά. 16 {ο παραπίπο, 
«Τποτείοτο Ιέ 16 υγ] Ἠαττηοπῖθϐ απιά 

8ΟΠΡΑ {μαί ρτοάποο {π]β εβεοῦ, ἐ]αί νο 
ΑἸιου]ά Ἱπάισο {1οβο νγ]ιο Ῥτασί]βο 

απαβῖο Γος {1ο ἐλθαίτε {ο οοπ{επά, 1 18 

ΒΟ, θετέον ϱογοτΏβ Ῥοῦμ ἴ]μο αοοιβα- 
6νθρ, απάἆ {ο ἀαίνο ἀερεπά οἩ 

ἀγωνιστάς». 

καὶ τοῖς τοιούτοις] «Το βαῖς {ΙΒ 
Ἰα[έεν οἶαβς οἱ βρθοἴα/{οτβ 48 υγε]] 35 ἴ]θ 

ΓΟΥΙΩΘΓ.᾽ 
7 τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως] Οοπιρατθ 

ΕΠ, ντ. κ. 2, Ῥ. 1152, Ὦ. 34, απά 

1153, 14; Όλο ίταθ βίαΐῦθ ἵη αοοοτάἆαποθ 

να παζιτο.᾽ τὴν ὑπάρχουσαν φύσω, 
1]ιεί. 1. κ]. 1, Ῥ. Γ269, Ὦ. 24. 

σύντονα] ΄ βἰταϊηεά,' /ΠϊσΙ.᾽ 
παρακεχρωσµένα] ΄ οοτταρθεά Ὦγ ἵπ- 

ἐτοάποῖηςρ ἴμθ ἁρμονία χρωματική.) 
14 ἀε]] απά Βοοῦῦ. 

τὸ κατὰ φύσω οἰκεῖον] « Τ]ιαῦ νγ]]ο]ι 
16 οοσπαΐθ {ο Ἰίβ παίατο,  Οοπιρατο 
αῦονο, ΤΙ, 6. 



Τ]ιο πηιιβ]ο 
{ο ο 

ἰααρΏύ, 

4 / 

9 κουσικην παιδείας. 

- 9 / ζω) 2 ’ λ 2 / 

1042 Ώταυτα ἀποδοκιμάσας των. οργανων τον αὐλὀγ. 

- . ’ ”/ 4 5 Δ ν / 

'οποις ὀργανοις' ἄμφω γαρ οργιαστικα και παθητικά. 

γ--ᾱ 

12 

13 Ἠ]σὶ δὲ δύο σκοποί. τό τε δυνατὸν καὶ τὸ πρέπον' καὶ γὰρ 

946 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε. (Θ.) [Τμ 

’ ’ ε ὸ ’ ’ ελ ’ 
τοιαύταις τοιαύτη ὃ ἡ ωριστι, καθαπερ εἴπομεν προ- 

τερον" δέχεσθαι δὲ δεῖ κἄν τινα ἄλλην ἡμῖν δοκιµάζωσιν οἱ 

κοινωνοὶ τῆς ἐν φιλοσοφίᾳ διατριβῆς καὶ τῆς περὶ τὴν 
ε . 5 -” ’ ’ .) - 

ὁ ὃ) ἐν τη πολιτείᾳ Σωκράτης οὗ καλώς 
. . / ’ Ν Αα / . 

την Φρυγιστι µὀνην καταλείπει µετα τῆς δωριστί, και 
” . 

έχει γαρ 
λ ν νά , ” Α - ε -. 4 ο” πα 

τὴν αὐτὴν δύναμιν ἡ φρυγιστι τῶν ἁρμονιων Ίνπερ αὐλος ἐν 

δηλοῖ 
ο 8 ’ [ο Δ ’ Δ «ἲ { ’ / 

ὃ) ἡ ποίησις πᾶσα γαρ βακχεία και πάσα ἡ τοιαύτη κίνήσις 
- ’ - - - -- 

μάλιστα τῶν ὀργάνων ἐστὶν ἐν τοῖς αὐλοῖς, τῶν ὃ᾽ ἁρμονιῶν 
9 - 8 / ’ - Δ / ω ς 
ἐν τοῖς Φρυγιστι µέλεσι λαμβάνει ταῦτα τὸ πρέπον. οἷον ὁ 

΄ ε ’ 4. ὸ τῷ ’ λ ’ 
διθύραμβος ὁμολογουμένως εἶναι ὀοκεῖ Ὠρύγιον. καὶ τούτου 

πολλὰ παραδείγματα λέγουσιν οἱ περὶ τὴν σύνεσιν ταύτην 

ἄλλα τε, καὶ διότι Φιλόξενος ἐγχειρήσας ἐν τῇ δωριστὶ 
- ΄ 4 ’ ) / 9» 9 ο Δ 

ποιῆσαι διθύραμβον. τοὺς μύθους οὐχ οἷός τ' ἦν, ἀλλ ὑπὸ 

τῆς φύσεως αὐτῆς ἐξέπεσεν εἰς τὴν φρυγιστὶ τὴν προσήκου- 
’ - ’ 

σαν ἁρμονίαν παλιν. περὶ δὲ τῆς ὁωριστὶ παντες ὁμολο- 
- ῤ ’ 5 

γοῦσιν ὡς στασιµωτάτης οὔσης καὶ μµαλιστ ἦθος ἐχούσης 
. - ει 4 . 4 Δ ’ Δ α « ο 

ἀνδρεῖον. ἔτι δὲ ἐπεὶ τὸ µέσον μὲν τῶν ὑπερβολῶν 
. - Ώ - ὸ ’ ’ ς δὲ ὰ . ’ 

επαινοῦμεν καὶ χρῆναι ὁιώκειν φαμεν, ἤ ὁε ὀωριστὶ ταύτην 
” 3 ’ Δ 8 3 ε / Δ ο λ 

έχει την φύσιν προς τάς ἄλλας ἁρμονίας, φανερον ὅτι τα 

Δώρια µέλη πρέπει παιδεύεσθαι μᾶλλον τοῖς νεωτέροις. 

3 ] ο ’ άν Δ 4 ’ ” 

τὰ ὀυνατὰ δεῖ µεταχειρίζεσθαι μάλλον καὶ τὰ πρέποντα 
ε ’ ” ) 3 - ϱ ’ - « / ω 

εκαστοις' εστι δὲ και ταυτα ωρισμµενα ταις Λλικίαις. οιον 

- 5 ’ 4 ’ ) εΦ πὸ 4 ’ : 

τοις απειρήκοσι διὰ χρονον ου ῥάδιον ᾳ ειν τας συντονγους 

δ τῆς ἐν Φιλοσοφίᾳ διατριβῆς] -- τῶν 

ἐκ φιλοσοφίας οΓ δ 2, απᾶά τῶν ἐν φιλο- 

σοφίᾳ ος 8 3. “Ἔπο8βῬ Ὑο ατθ αοοΙβ- 

ἰοπιθά αὖ οπος ἴο ἴλμο Ῥ]Π]οβορμῖομ] 

ἰχοαίππεηῦ οἱ λε βαρ]εοί, ὅο. 

ϱ ἐν τῇ πολιτείᾳ] Τη ένο τερα)]ίο οἱ 
Ῥ]αΐο, 

1ο πᾶσα γὰρ βακχεία] (τοῖς, 1. 32, 
{θχί παπά ποίε; «6 ν]ο]οπί εοβίαβΙθβ απά 

πικηΙΓθβίαύ]οπ8 οἱ {ΕΙΠΡΟΤΑΥΥ {ΠΕΠΖΥ, 

απά ναί οἸαεμῖηπρ οἳ ποῖγ Ἱηβίτι- 
ΤΙΘΗΩ{Β.” 

11 οἱ περὶ τὴν σύνεσιν ταύτην] ΄]ιοβθ 

οοπιρείεη{ {ο ]αάσε ἵπ ὑ]ς ροϊτπῦ.᾽ 
καὶ διότι Φιλόξενος] ΄ απά ὑιαῦ Ῥ]ῖ- 

Ἰοχεπιβ,) οἳ Ογίµετα, 
ὑπὸ τῆς φύσεως, κ.τ.λ.] ΄{οαπᾶ Ἠϊπη- 

Ββε]! οοτιρε]]οά Ὦ}γ ἴε παίατο οἱ {6 

Ιπ{ο ιο Ῥ]μτγρίαἨ πιους.᾽ 
13 τοῖς διὰ χρόνον] ἀπειρηκόσι 

| 

ϱ.59 {ο ρ]νο αρ 18 αἰθεπηρί, απά ρα 
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ἁρμονίας, ἀλλὰ τὰς ἀνειμένας ἡ φύσις ὑποβάλλει τοῖς Ον άςν 
- πι δν ’ ο 96 

διὸ καλῶς ἐπιτιμῶσι καὶ τοῦτο «Φωκρατει παρ. 
/ 

τηλικούτοις. 
. ι 4 9 ι . , τ / 

στων περι την µουσικήν τινες. Οτι τας ανειµμενας αρμµονιας 4 

9 ὸ ’ 9 4 / ϱ ο ’ 
ἀποδοκιμάσειεν εἰς τὴν παιδείαν. ὡς μεθυστικὰς λαμβανων 

. ’ 9 Ν 4 - ’ ’ Ν 8 ς 

αὐτας, οὐ κατὰ τὴν τῆς µέθης δύναμιν (Θακχευτικὸν Ύαρ Ἡ 
, . ” 9 .» / ο λ λ 

γε µέθη ποιεῖ μᾶλλον) αλλ ἀαπειρηκυίας. ὠστε και προς 
4 . [ή / 4 - , . ια ω 

τὴν ἐσομένην ἠλικίαν,. την τῶν πρεσβυτέρων, δεῖ καὶ τῶν 
’ ε - ς 8 - - - ’ 

τοιούτων ἁρμονιῶν ἅπτεσθαι καὶ τῶν μελῶν τῶν τοιούτων. 
5/ . / . ή - ε ο π] ’ - - 
ἔτι ὃ) εἴ τίς ἐστι τοιαύτη τῶν αρμονιῶν Ἡ πρέπει τη των 

ιὸ « / ὸ ] Δ δύ ιά .» ϱ/ 4 

παίδων ἡλικίᾳ διὰ το ὀύνασθαι κόσμον τ᾽ ἔχειν ἅμα καὶ 
’ ω 4 ’ , [ α - 

παιδείαν, οἷον ἡ λυδιστὶ φαινεται πεπονθέναι µαλιστα τών 
ε ” - ς ’ ο - ’ 3 .) 

αρμονιών, 9ῆλον ὅτι τούτους ὅρους τρεῖς ποιητέον εις την 
ὃὸ / [ / Ν λ λ 4 Δ 

παιοειαν. Το τε μεσον και το δυνατὸν και το πρετον. 

«Ἴμοβο νο, {τοπι {μοῖγ πο οἱ 1469, 

Ἰανε ]ο86 {Πεῖτ ρονγογς.᾽ 

συντόνους] «τοφυΙτῖηρ α ργθαί βὐγαῖη,᾽ 

«Ἠϊρ]ι.) 
14 ὡς μεθυστικὰς λαμβάνων αὐτάς] 

ἐ]οοκίπρ οη ἴΠεπι 48 Ῥατίακίποσ ο ἴ]μα 

ολατασίετ οἱ Ἱπζοχϊοκβίοη, ποῦ Ιη{οχί- 

σα1οη ἵπ 108 αἰτῖουθβύ {οτΠῃ 38 απ αοἰῖνθ 

Ῥοῦγος ({οτ ἀγαπ]κθηηθββ Ἠα6 α εηάθΠοΟΥ 

{ο οχοῖζθ α ιαπ), Ῥα0 ση τοίετοηοθ 

{ο πο οχ]λααδίοη οοπβεφιθηῦ οἨ Ἱηπ- 

Μοχίοθδίοπι.” 

Ν]οϊκες Ἅήπ]κς {ςθ ἀϊβδοιββίοηῃ οἩ 
πημβῖο οοπηρ]είθ. 1 Ἠανο πο ΚΠΟΥ- 

]εάρο ας {ο υ]αῦ φοι]ά Ὦ9 α οοπηρ]εῦθ 
ἀϊβοιβείοπ οἱ ἴπο βαρ]εοῦ, Ῥαῦ {ο επ 
ΒΘΘΠΙΒ 5ο αρταρί, μαῦ ΤΙ οἳηπ Ἠατά]γ 

«οοθρῦ Ἠϊς νῖον, ΤΓ πο Ἰοοκ οηἨ {ο 
Ῥοο]ς 48 α ὙὙποῖο ἃ8 ΓΓγαρπεηίατγ ἵτπ 108 

Ῥτοβθπῦ αΊαρθ, {]ετο νγου]ά Ὦο πο οῦ- 

1εοῦ ἵπ τγῖηρ ο τιακο οιό {πο αοὔια] 
Γγαστηεπύ Ῥτεβογγεά α8 οοπιρ]είο ἵη 
19861, Τ]αῦ ο Ῥοο]Κ 18 6ο Ῥο Βο οοἩ- 
βἰάετεᾶ, Τ Ἠαγο ατσιεἆ ἵη {πο Ἐτείαορ. 

αδῖο 
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ΗΕ {του Ἰαδς Ῥοοῖς, 111. ΙΥ. Υ. (ΥΠ. ΥΙΤΤΙ.), Ἠανα Ῥθυι 

ἀενοζεά {ο ἴ]ιο οοηβιάθγαδίοη οἳ Απτιρζοθ]ε᾿ 1άθα] βίαῦε, 5 

ἀριστοκραία. ΤλΠαῦ ἴ]ιεγ ατο Παρπιοπύανγ 15, 1 η], οἶεαν. ἈΝο 
ϱοΠΠΘΟΦΙΟΠ ομπ Ὦ6 ὄγασθά Ῥαύννεθη λα επά οἱ Υ. (ΥΤΠΙ.) απά ἴιο 

Ῥοριπηϊης οἳ {πο Ῥτοδεπῦ ῬοοΚκ. 10 ἵ α ραρ ὙἨΙοἩ πο ατό οαη Π]] 

πρ, Πον6Υ6Υ ΠπάΟὮ νγο πΙαΥ τοσταῦ ἴ]ια 1ο. Ατςξοῦ]ο”ς οἀιιοπθίοπα] 

γσίοπι ἵ5 α Ἠορθ]οςς Ῥ]απ]ς {γοπι α οεγύαϊη Ροϊηῇ, απά 5ο ἵ5 α ἀεζαι]εά 

αύοπιοπίύ οἱ Ἠ15 γί6ινβ οἨη Πο ϱτοαῦ απιθβθίοη οἱ {πα Β{Ἡ Ῥοο] ος 

ἴλο Ἠεριαβ]]ο, πο ΡροβΙθῖοη οἱ ν/οπΙΘΗ ἵπ Ἠ]9 5ίαΐο. Τμαῦ Ίιο οἴξλος 

ἀιά {τοαῦ 16 οἨ πιθαπ{ 6ο ὀτθαῦ 16. 1 οργζαϊηπ Ίοπι 1. 19. 156, απἆ ια 

ἀἰτοσῦ]γ απἆ ἀορπιαθίισα]]γ, ποῦ περαΜΙνε]γ, α5 1η Ἠ]5 τονῖοιν οἱ Ῥ]αζο”5 - 

Ἐγαίεπι. Το τ6βαπηθ {ἨθΠ, Ἡθ Ίας τον]ενγεά 6ῑιε ραξέ; Ἡο Ίας 5Η ξοᾷ 

ἴμο οχροετίεποοῬ οἳ πο Ίοπρ {πιο {λαῦ Ίας εἸαρδεά; απά επἩσῃίοπεά 
Ὦγ {ας οχροιΊσποθ, ηδη ο τθβα]ῦ5 οἱ {]αῦ ραςῦ απά 155 6ΥΥΟΥ5 Ῥείογο 

Ἠϊπη, Ὦο βοῦ ἨΙπηδα]{ {ο Ῥαϊ]ά αρ α εὔαΐθο νο] εΠλοια]ά αγοῖά ορ 

6ΓΥΟΥΕ8, απᾶ οοΠηΡΙΠθ ἨαγπιοπίοιδΙγ πγΠαύεγογ Ἠαά Ὄθεη ῬΡτογεᾶ 1ηπ 

γοβι]6 0ο Ῥο ροοά. 15 αἴαΐο 5ο {ογπηεά ππου]ά Ἠανο Ῥθεμ 6ο Ἠϊπι α 

ὕΥρο 6ο ὪΥΠΙοΏ οὔῃμοτς τηϊρ]Ώ6 σρταάα]]1γ οοη{ουπα {Ἠεπηβεί]νες, α ἄτεοε]ς 

πόλις νΙἩ αἰ] 1096 οοπηρ]εκ οιραπΙΖαθίοη, {ο πΥΠΙοἩ {πο 5ζαζεεπιθη 

οἳ {ιο αοἴαα] πόλεις παὶσηό Ἰοο]ς α5 {λπαῖγ πιοάς], εἴζμον ἵπ τθ-οοπί{- 

ἑαὐΐησ ου το[ογτηίηρ {λαῖγ ΟΥ βέαΐ65, ο: 1π {ΟΓΠΙΙΠΡ ἨΘΥ/ 0Π68, ΔΏ 

Ἱάθα ὙυἨΙοἩ τπο ἄτθε]ς βΥΡὔεπι οῇ οοἱοπΙζαίΙοη ππαάθ Ὦγ ηο ΠΊΘΔΠ5 4Ώ 
απρτασθῖοα] οπθ. ἘῬαό Απο] τεβδα] οὗ Ἠϊ5 ρο]µθίσαΙ πηδάοπι Ίεγο 

ἀϊρίαπῦ απά ΥετΥ οοπὔ]ησθη6. Α. ἨηΘαΤ6Σ (πθβδίβίοη τηϊσΏῦ Ῥο α- 
ἀπεβδοά {ο πο Ρο] δ]οα] ῬΠΙ]οβορ]ον. Τ]ο αοίια] εὐαΐζο οἱ ἐπίπσς 18 

νΕΥΥ Ιπραγίθοῦ. Ίο Ῥοάγ Ροβ{ῖο, 45 ππαο] αφ Πο Ῥοάγ παξατα], 

τθςῇτθΒ οοηβαη αὐθεπίῖοη Ὕηοη βοαπᾶ, οαγο{αὶ γοπιοά1θς γΥθη 1π- 

βουπάἀ. 15 ροΗΜῖοα| βοϊεποθ οαραβ]ο οἱ ἀεα]ίπσ υνΙζ] 6ἶιοβο ον1]5, {15 

ἨΏδοαπάηςβ, νγλοίμεγ οἱ τουσπύ οτ]ρῖπ ΟΥ ο Ίοης βὔαπάϊησὃ 15 {πο 

βοἵοπςθ ο{ Ῥο]δίοβ ΡγασθῖοαΙ ἵη ἴ]ο ογάΙπαΣΥ 56ΠΏ56Ρ Όαπ {λογο Ὦθ 

ἀταννη {Γοπ1 15 τα]ος αρρ]σαΡ]ο 6ο ἆαῖ]γ ατῖδῖησ οοηθίησορηοϊοςδ ΤΠ 

ούπθγ Ἰνογάβ,---αιη ΌἨετο Ῥο Ῥαδεά οἩ 16 απ ατύ γἨ]ο]ι τηαΥ σα]άο ἴλθ 

αοὔια] βάθρα  Τ]ο απβνγοτ 16, θΠαῦ Όλο {Ἠθογγ οἱ {ο Ιάθα] 

δαΐο 15 Ὦγ πο πιθαης 01ο νλο]αο οἱ ρο]ϊθίοαΙ ΡΠΙΙΟΒΟΡΗΥ. Ἠο πο 

Βύαά1ερ {]λαῦ ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ πωαβ6 Ῥο Ἰ]κο μο ἴγαο Ρηγβίσία:Ἶ. ἈἘοῦ]ι 
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πηαδῦ Ἰπουν ἴἶο πογπια] βὐαῦο οἱ 0]οῖγ τοερεσοθίνο ραῦϊεπύ». Βοῦ] 
πηπξί αἱξο Ῥο αὓ]ο {ο αΡΡΙΥ Παιν Κπογ]εάσο {6ο οχἰκπο οἵγοαπ]- 

βύαποθ. (πῑάεά ὮΥ πο Ἠσηό οἳ Ῥομὔ]οα] {]εουγ, Ῥαβδεά οἩ α γη]άθ 

οχροτίεπος, ἴΠο ΡροΠῖσα] Ρ]ή]οβορ]ον τωαβῦ Ῥο αΏ]ο 6ο 5αγ ν]αῦ 16 

ἴμο Ῥο5ῦ ϱἰαΐο ρεπογα]]γ αὐθαϊπαβ]ο; Ὑνλαθ, απἆογ εθγζαϊη οοπάΙΙοηΒ 

Ῥαγα]γ αγΏίύταυγ, υου]ά ο ἔ]ια ταρα]6; π]αῦ 15 {ιο πιαθ]οά Ὦγ νΥΏ]ο]ι 

αούια] ον1]5 πιαΥ Ῥο τοπιεά1εᾶ, απᾶ Πο τΙΘΠΙΡΕΙΒ ο{ α ρΊνεη βζαΐο πιαΥ 

Ῥο Ρ]ασθά ἵπ ῬοββθββείοΏ οἱ μα Ῥορῦ ϱογετηπιεπῦ ΠΟΥ ορ6Ώ 0ο 0Ποιη, 

ΒιοἩ «απθβθοη8 5 {Ἠθβο οοοαΡΥ πο ἴἨτου τοπηαϊηϊης Ῥοο[β ος 

Αγιβζοῦ]ε’5 Ῥομήος, ΥΠ. ὙΠΠ. 111. (1Υ. ΥΠ. Υ.) Ἰπ παπι Ίο 

βροα]ςς 1655 α5 ἴ]ιο ροΗδίσοα] Ρ]ή]οβορΏοΥ, ΤΠΟΤΓθΘ 5 Όμο Ῥ]]οβορβῖοα] 

ΒὐαῦθβΠηΦ!. Ἠο αἀάτεβεος Ἠϊπιβε]{ 6ο {πο αοὐαα] ρο]µθϊσα] γγοτ]ἆ οί 

.πεθος, απᾶ {ο 1656 σογογηπιοηίς, {γταηπῖσαί, οἱραγοῃῖοα], ἆεππο- 

ογαθίοα]. Απά α5 ἴ]αρβο Όνιο Ἰα5ῦ ντο πο οοπηπιοπθβύ, {πο πηορῦ 

ααποθρθϊΡ]ο ο{ Ρογαποπος, {μα πιοδῦ οαραΡ]α οἱ Ῥαΐπς πιοάΙβεᾶ Ιπ0ο 

{ο]εταβ]ο οοπεθΙθαθΙοΏΒ, 48 ΤΠι6γ ποια, 1Π {αοῦ, ο πο εχο]αβίοη οί 

{ΥΤΑΠΗΥ, οοπβθΙθαθΙοης ;---“μοασ]Ώι 1η α ἀερταάεά {ονπη, γεῦ 0] ἵπ 

ΒΟΠΙΘ 66Ώ56 οοηβΜΙδαδΙοης α]]ονήης Όῃο {6ο Ῥ]αγ οἱ ἴ]με ροµΜ]σα] Ἠ{ο 

οἳ α ἄνοεις {Θεπιαη :---Ἱὂ 16 οη ΟΗΡαΑΤΥΟἨΥ απά ἀἆεπιοσγαογ ΌλΠαῦ Ίο 

οΙΙεβΥ ἀννε]]. Απά αραῖη οἱ {Ἠθδε Όντο Ἰαρύ Ὦο ἔτοαῦρ αἲ ρτοαίοςύ 

Ἰοπσ{Ἡ οἱ ἀεπποσγαςγ. ΙΠῇ0 πας ]οηςεγ-Πνεά, 16 νγας δα{οτ, 16 Ίγας {166Υ 

Ποπ Ῥομ{ῖσα] ἀ1βεεηβΙοηβ, στάσιο. 10 Ίνα5δ ποτ αἀαρίεά {ο Ίατσο 

απᾶ Ῥορυ]οις εὐαῦθ»; απά ἹπΙΟ ἴ]ο ρτονῦ]ι οἱ βασ1, ΙΠΠΡΙΥΙΠΡ, 5 

ὑ]ιαῦ ϱγοννὮ ιά, ἴπο {οτπηαδίοη οἱ α Ίαχσο οἶα5 οἱ {9ο απά επα 

οἱδίσαπς, 105 νγας Ἰαδύογ. Οοιταρῦ απᾶ Ῥαά αξ Ἱιάρεά Ὦγ πο 1άρα] 
βύαπάατά, 10 ντα Ῥτασῦιοα]]γ οἱ ο οοιταρῦ {9Υ15 πο Ῥοδῦ οπο 

Ἀγλ]]αΡ]ο. 

πο ον] Ιη]ογοπῦ 1Π α]] ἔ]ο {ογπαβ γη Ἡ νγΏ]οὮ Ὦο Ώας 6ο ἆθαὶ ἵπ 
ἴπεςο ῬοοΚς, πι]σ]ῦ Ῥγοοθθᾶ 6ο βπο]ι α ἸοησίἩ α8 πηαὔετία]]γ 6ο ΙΠ6ευ- 

{ογο γη] πο ααῑεῦ νγογ]πρ οἱ ιο οοπβθιζαθΊοῦ. Το ρίαΐο παῖσ]ιό 

Ἠπά 169 νατῖοις Ραγῦς ταπσεἆ 1π οοπβθαπό οΡροβἰ6ΙοηΏ {ο οπθ αποθᾳηογ, 

16 πησΏί Ῥο 1η α Ῥογπππηοπίό βἰαΐζο οἱ {αοὔβΙοη ΟΥ στάσιο. 8ο] ννας, 

ἵη {4ο8, 0ο αοὐια] οχροχίεησο ος ἄποεσοο. [05 Ῥο]έ]σα] Ἠ[ο ἵπ αἲὶ 

Ἠαβζοτῖσα] ΈἼπιος Ἰαά Ώεοι α οοπβ]οῦ οἱ ἀῑδοοτάαπέ εἰοπιθηί5β αηπά ΙΠ{6- 

1980. Απά 1η πποβῦ 68965 015 Ῥογπηαπεπό βύαΐο ο{ ορροβίθίοη Ἠαά 168 

Ῥογιοάς οἱ ογ]βῖβ, οἳ µεταβολή. ἜΤ]Πο ΠϊθΠοτίο ἀοπιπαπῦ οἸοπιοπῦ 

Ἄθοσπις Ἱοακοπθοᾶ ὮΥ 15 οὗ πηὶροοπάαοξ, οἨ πο ρτουζ]ι οἱ 109 
οπηύασοπ]ς6, ος Ῥγθβεατο οπι η θλουδ, απά {πο οοπβαθίοη γναβ 

οαησεἆ ὮΥ 1659 {α]] απά ο ὑγιαπιρ] ο{ 155 απζαροπ]ςύ,. ΑΠ απα]γςῖς 

πγη]ο ϱΠου]ά (Ἠτον Ἠσ]ιό Ῥοῦα οἩἳ 06 ρεγπιαποηό εἴαζο απά οἩ 

ἴ]λορο Ῥετ]ιοάβ οἱ τεγο]αθίοἩ,---ΕαοἩ 15 {πο ο,]οοί οἱ ἴμο ο]οβίης Ῥοοῖς, 
ΥΗΠΙΠ. (Υ.) 
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Ἠγηλοιῦ γοπο]λ]ῖπσ οη πο ἀαζαῖ]ς οἱ οἴίπον οἱ ἴ]ιο ἴΊνγου Ῥοο]κβ 

ἨΟΙΥ Ῥοίογο 5, 1 Ὑηβλεά {ο ϱΊνε α βασοϊηπεῦ 1άεα οἳ 0Παῖν ψεπεγα] 
Ῥοωπίησ. 1 θ8ΗΠΠΘ ἔλο πιογθ Ἰπωπιθάίαίο ο,]θσί, ιο βΙΠΙΠΙάΥΥ ος 
Ῥοοἷς ΥΙ. (1Υ.) 1{β ορεπῖπσ οπαρύαγ 15 απο ροποτα], 195 ϱαρ]εσῦ 

οοηοθγης ἴπο ραβῦ α5 πηάοἩ α5 ἴἶιο {αθατο Ῥοτδίοη οἱ Ἠβ νοκ, 1 

16 α βαξοπποπύ οἱ {πο Ῥτονίησο ο{ ρο]δίσα] 6οϊοπΏσθ, οι ΠΙΟ 1 Ἠανο 

5αἱά εποαρΏ 4Ώοτο. 

Τ]9 βοεοπἆ ολαρίαυ 15 α β]κοῦο]ι οἱ ὕπο ἀῑνίδίοης οἱ 0ο πγοτ]ς ὑπαῦ 

Ἡ6ς Ῥείογο Ἠϊπι; 16 15 α οἸαρίαες οἩη Ἠϊ6 ατγαηςαπηθη{. 
Τηο ποχκύ Ῥογθοη (Ομαρε. ΤΠΙ.---Χ.) 1 απ απα]γεῖ ο{ πο 

οχϊρθῖπσ σουοεγηπιεπ{ίς ο{ ἄτοςος, ἀἆθπιοσγασγ, οἩρατο]γ, αΤΙΡΡΟΟΥΑΟΥ, 

Ρο]μθαῖα, ὕγΤαΠΗΥ, αΡρασοπΘ]γ ὑγοαίαά Ίηπ πο οτάεσ ος {]αῖγ ροΗάσα] 

Ιπιροτίαπος, απᾶ 1π {πο ππαῖη {116 τηαςύ Ῥο ]αάσεά Ὦ} πο οοπαραΓᾶ- 

6ἶνο {ΓΘΠΙΘΠΟΥ οἱ {]λαῖγ οοοιγοποο. ΊΤ]6 ἀϊβιου]έ]θς αγα 1π 0ο παπι. 

ἀιβποα]ος οἱ πο θεχῦ. ΤἨοτο 15 4η αρρθαταποθ οΓ ταρεθΙ ο, απάἆ 

πγαπῦ οἱ οἸδατηθβς τοβα]θίησ Ώοπι 0] αρρατοπύ τερεθϊθίοα ἹΠΙοὮ 

πηα]κο5 9Π6 αιβροοῦ Όπμαῦ 0Π6γ απο Ἱιατα]Ιγ ἵπ πο οζαῦο 1π Ισ] 

Αγικθοῦ]ο ]α[ῦ Όπεπι. ἜΤπΦ 16 πιογθ θβρθοῖαΙγ Ίο ο.δο Ἡ ιο 

ολαρίους {]λαῦ απα]γ5ο ἀεπιοσΓαογ απάἆ οἩρατοἩγ (1ΠΠ.---Υ1.) πει 

οἶοα; οἳ 0]ορο, {ο Ῥοοῖἷς ὮΏθοοππθβ, 1 ποῦ δαδίθΥ, αἲ Ἰοαςῦ πηπο]ι 

ππογθ βἰταϊσησ{ογιναγᾶ, απᾶ 5ο {4Υ, ΏΟΥΘ βαδΙβ{αοίοτγ ο ϱταρρ]θ 

πηη. 
Τη Οµαρ. ΤΠ. νο ΊἸανο ἴμο γθ8βοη αβεῖσπεά {ος ἴπετο Ῥεϊπς 

βονογα] νατῖοῦιος οἱ ἀἆθΙΠΟΟΓΔΟΥ απά οἱρατοΏμγ. 1Π0 16 {οαπά 1η ἔ]ιθ 

ναγῖαῦγ οἱ εἸοπιοπίς οἱ γγ]ΙοὮ ααοῖι εἰαΐο πΊαΥ Ῥο οοπαροβεά. 54611, 

νατῖοας α5 {Π6Υ αγα, ἴΠα6γ ΠΠΑΥ Ῥο Ῥγοισηό απάἀθχ Παβο Όντο Ἠεαάς, 

απά αγ 8Ο Φ6Π6ΤαΙΙΥ. Τπᾶθεᾶ, ἵη ἴμο Ῥορα]ας ορΙπΙοη, Όῃθςο απο {πε 

οΠΊΥ ἔνγο {ογπα5 τοοοσηϊθοά; Πο απο οοηβιἀστοά απ οχλαιδθῖνο 

ἀϊνικίοη οἳ ἄταο]ς οἰαῦθ. Ίπ ἴμο 6ατ]οτ ρατύ οἳ Οµαρ. ΤΥ. Όλο 

ολαγασθογ]ςθῖος ο{ Ό]ιοβο ννο {ΟΥΠ15 ατα οἴνεη, απά απ {ο πο επἆ 
ο{ ύπαῦ οπαρῦαγ Ίο Ώαγο απ απα]γβῖς οἱ ἴλο ἀαπιοσταβίσα] γατ]εῦΙθ», 

Βνο ἵη ηάΤΡΟΣ. 

Οµ. Υ. Α αΙπ]αγ οπαππεγαθίοη οῇ οἩρατο]]θβ. 

ΟΝ. ΥΙ. Ἠορεαῦς Τη α 5ΏΟΣ66Γ {ογπα {ου 4δπιοσταογ, 1π πιοτο ἀεία] 

Γου οἸσαγοἩγ, ἴ]ιο Ένγο Ργοσθᾶῖπς οἩαρίους. 1 Ῥοῦ] απο ο Ῥο οοἩ- 

βΊάργοά Ἱπθοστα] ρογὔίοη5 ο{ ύπο νγοχ]ς, 16 γγοτ]ά 5οεπα {]ιαῦ {]ήβ βοοοπά 

εππιογαθίοἩ 15 πιθαπῦ 0ο Ῥαβο οἩ ϱγοππά5 ο{ γοαβδοπῖπρ {πο ηθοθΒΒΙΘΥ 
ο {]ετο Ῥαϊπρ 5αοἩὮ α ΠάΠΙΡΕΥ οἱ γατῖαθίος οἱ αἴζῃαν {οπι. «ΟΠΙΠΙΟΠ 

α5 Πο Όννο ΓΟΥΠΙΒ Ίγο6γ6, αἱπηοδῦ εχο]αβῖνε]γ Ρτενα]εηπῦ, 5ο πππςἩ 5ο 
ύ]αῦ ἄτοαθ]ς ὔαὔεβπιεη απά ραγζ165 Ἠαά οοπ1θ {ο αἶπι αὖ ποθβῖης πΊογθ 

Ί]λαπ. {πο ῬοασσαΡ]ο ρα Ὀ]ρΠπιοπύ οἱ οπθ οἱ πο οὔματ, βὔ11] πο 
εἰεππσπύς οἱ {ια βύαΐζο παϊσΏίέ Ῥο οοπιρίπεά ἀῑετοπ{]γ, απά οὔος 
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Ῥονγους οαραΏ]ο οῇ πιοδΙ{γίπρ ἔ]ιο οοπββΙξαδίοη πηὶσ]ιέ Ῥο οα]]οᾷ Ιπέο 
ΊΠΟΥΘ αοὔϊνο οχογθοηπ. Ἰοα]θἩ απά παπιρους παῖσ]ύ ο αἱ]ογγοά {οΥ, 

πηζ]οαῦ εχο]αάϊπσ {πο πιογο οπποπΘ οἴίπεης ῄοπι 01ο βγαῦ Ῥ]αοο. 

ΤΠ εις] οΏδος 4Π αΓΙςΡΟΟΥΑΟΥ πηϊσΏῦ Ῥ6 οπαυ]Ης]μοᾶ, π]ογο αἲ] {μποο, 

Ἡγθα]Ἡ, ΠΠΙΡΟΥ, απά ποτό, εποα]ά Ἠανο ἆπο οοηβιἀςγαθίοη. 80 αβο 

ἴ]ογο πγου]ά Ὦ6 απ αγΙΒ6ΟΟΤΔΟΥ, ΥΠοΠ, Ραζίηρ αβιἀρ {ιο εἰοπιεπί οἳ 

πγθα]θΠ, 0Ποβο οἱ πιγΙ6 απἆ ηάπΙΡθΥ πγογθ οοπιρ]πθἆ. ΊΠοεο αγο ἴ]ο 

Όννο {οΥΠΊΡ σΊνοη οἱ 0Πΐ5 Ργασθίοα] ατἱςύοσταςγ (0Ο. Υ11.). 

Αποζημσι οοπαῬ]παθίοη αθ]] τοπιαϊπεά. Ίπ οχἰεθῖησ βἰαΐος, α5 αΏ 

Ἀνογασθ, 9Π6 ΟΓ Όπο ορροβῖης εἰεπιοπῦς Ίναρ ἀοπιϊπαπό, υυοα]ζ] ος 

ΏΤΗΡΟΥ5, απά γνπΙομοανον γγας ἀοπιπαηό, οχο]αᾶεά 1606 τναὶ ἤνοπα αἱ] 

ραγζιαιραίοη ἵπ Ῥομθίοα] Ῥοποτ. Πο ϱονετηπηεηῦ Ίνα ἃ ΑΙΠΠΡΙΘ 

0Π6: 1Π 0ο Βγεῦ ο.5ο 4η οἩσατοὮγ, ἵη {πο 5οοοπἆ α ἀθπιοσγασγ. Ῥταῦ 
Τ]ιογο 15 ηΟ ΠΘΟΘΒΡάΥΥ, Ιγοσοποί]εαβ]ο απίαροηΊπα Ῥαύγγθοη Όμο Όννο 

ΡοΠθΙοα]1γ, ὑποισ]ι 6μοτο 15 α 5ὔτους θοηάθηπογ {ο 16. ΤἨεγ πιαγ ο 

εοπιρῖηθᾶ; α 5ογεγηπιεηόῦ πηϊσ]Ώό Ῥο {ογπιθά 1π πΥΠῖοη Ῥοῦῃ 5Ποα]ά 

Ππά 0Παῖγ οχργθβεῖοη, α πι]χεά ϱονετηπηθηῦ βζαπάϊηρ Ἠα]{-γγαγ Ῥείνγοσπ 

0Ἡσαγο]ιγ απά ἀθπιοσγασΥ. Βασ] που]ά Ῥο Πο ϱο-οα]]εά πολιτεία, 

α οοπβύθαὔῖοη τοαιήπίηρ ργοαῦ πποάργαδίοη απᾶά οᾶγθ {ο Ῥγθβοτνο Πο 

πῖσς αἀ]ακύπιεηπῦ ος 155 Ῥαίαπος, απά Υ6ΥΥ ο]οδεΙγ οοπηθοσεἁ γη ἔῑιο 
ννο {0ΓΠ18 οἱ αΡΊ5ΌΟΟΣΑΟΥ ]αβῦ ρίνεῃ, σΠάϊπο Ὦγ Ιπιρεγοερθβρ]ο εΏαάσβ 

Ίηπ{ο 9Π6 οἱ Ἠαπα, οὗ Ῥαββίης ὮΥ ΥοτΥ σταἆπα] (γαπβῖδΙοἩῦς, ὮΥ α 5σ]ιό 

Ἱπομπαθίοη οἱ ἴ]ιο 6οα]θ οΠθ ΊΑΥ ΟΥ μα οὔ]ον, ΙΠ6ο 9η6 οἱ 1ο Όντο 

ορροβίπς ἀανΙαθίοπβ, Ῥεύνγεεη ΥῖοὮ 1ῦ γγας ο Ίηθαη ἔθγπι, Τ]ο 

οματασῦετ]εθῖίο ος ια Ῥομθεῖα α5 ἀῑδθιποῦ ἤγοπα οἴθῃοαν οἱ ἔ]ιορο ατίβ- 

{οοτασ]θς, 15 Όπαῦ 16. αἰθεπαιρίς οπ]γ υπο οοπιρΙπαθίοη οἱ νγοα]] απᾶ 

ΏΤΩΡΘΥΡ, {πο εἸεπιοπῦς οἳ ο Όνο βἵπιρ]ογ {0Υ118. Ἰπίτοάιος αΠΥ 

ᾳπθεθῖοη ο{ Ῥογβοπα] πιθπθ, απάἆ γοι Ἠατο οπε ον οἴμου οἱ ἴλμοςδθ 
{οττης (ΟΠ. ΥΤ11.). 

Το οδζαρΗβὮ {ιαθο πηχοά {ογπις ὙΥἩ Ἠαίγ οοπιρίπαθίοηπ οἳ 

εἸοπιαπῇ», {πο ργοεαῦ τοφι]εῖζο 18 α ΥοΓΥ οἶθαγ ρεγοθρβξίοπ οἱ {πο παθατο 

οἳ ο ΑἹππρ]ευ {ογΠ1Α. Το οοπηρίπο οἩρατο!γ απᾶ ἆθιποσγαογ ἵπ 
Παγπιοπ]οιβ ῬγοροσθΙοΏΒ, πηαδύ ἀθεπιαπᾶ α ἔποχοισ] Κπον]οᾶσο οἱ 

ἴ]νοπα νπεπ οιῦ οἱ οοπιροβΙθίοπ. Ἠσθπορ αποζΏου 1θ88οΠ {οΥ {]οῖν 

{α]]εν ὑχοαῦπαθηῦ Ῥγίου {ο ποβο Ἠϊσ]ου {οπις. Πο {ορῦ οί α τὶσ]έ 

πηκζαγθ γν]] Ῥο ο οχἰύεποο οἱ Ῥοῦ] εοτασηί», ϱἶάο Ὦγ »ἶά9, ἵη β1ο]ι 

ν]σοαν 0]ναῦ {γοπι οπο Ροϊπῦ οἱ ανν ο σογογηπιοη6 τηὶσ]λό Ὦο οοἩ- 

ρ]άογαά ιο οκργθβρῖοη οῇ οπο οῇ ἴ]ο ὕννο, {ποπ ἴο ορροβῖζο ροϊπό 16 

πη]σ]Ώιῦ Ῥο ἔα]κοη ας {ιο αχργοβείοη ο{ {πο οἴμον (01. ΤΧ.). 

Έγταπηγ τοφαῖγθς Ῥαῦ α ϱλοτό ποθῖσθ, 15 15 Ἱπέτοάιοθά {ου οοτη- 

Ῥ]αύεποβρ) βακο. Τη 105 αὐγιοῦ απᾶά Ῥγορογ 86ΠΕο, 15 15 απ Ιπνοτρίοη ος 

αἲ] π]σ]{ Ῥνϊπαῖρ]ος οἳ πᾳονονππηοη6; ἴλο γα]ο οἱ ιο Ῥαίίοι ὮΥ έ]ιο 
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ΨΥΟΥΡΘ;: ΡΟΥΟΥΠΠΙΟΠΕΡ {ΟΥ {ο 6αΚκο οἳ ἴ]λο ΡΟΥΟΙΠΟΣ, ποῦ οἱ {ιο 

ρουογποᾶ; α ϱουοτηπιθπῦ Ὦγ {οχος, ὙγΠΙοῖ πο ΤΠΠ επάατος Ίοησετ 

{απ Ἐθ 18 οοηβίταϊπαἆ 0ο 4ο (01. Χ.). 

Θαο] 15 01ο απα]γεῖς ο{ ἄτθε]ς σοΥογηπθη(Θς, ιο ααθῖοβ οἱ ἄτοε]ς 

Ῥο]θῖσα] εοοἱεῦγ. 15 πα αη απα]γβῖ τοιῖτοά {ογ {ο Ῥτορεγ 

Ἠαπάμπς ος {ιο ααεβ6ίοη8 ὕ]αῦ αγο ΠΟΥ 6ο Ῥο ἀἱδοαβραά, ἘΤ]ε βτεῦ 

οἱ 6μερο 15: Παῦ 15 {1ο Ῥοβύ ανεΓασε οοπβθϊθαϐοη, ποῦ οπθ πη]ο]ι 

ϱΠοι]ά Ῥο απ 1ά6α] ἑαπάατά, οἵ τεφιῖτο ἵπ 106 οἴθίσεπδ Ἠϊσ]ᾗ ααα]]- 

ΠοαΡΙΟΠΡ απά {ογζαπαῦο οἹτοαπηβίαησθΕ, Ῥα6 οπθ νΠΙοἩὮ βΠοα]ά Ίαχκο 

ἴ]ο εκΙςθϊησ {ποῦς, πο ἄτοε]ς οἸαγασίευ απά ορΙπΙοηΒ απἆ Ῥο]δ]σα] 

1άρας, απἆ οἩ 0Ἠθπῃ ποτ] οα6 α βα{θ απά ῬτασῖοαΡβ]ε οτἀάαχ ΤΠ νγλῖσἩ, 

86 ΠηΙοἩ αξ Ῥοββίθ]ε, αἰ] πο εἰεπιεηό επαπιεγαξεά αἹοπ]ά Επά α 

Ῥϊασο. Βαο] α οοπβαθῖοη 15 {οαπά ἵπ {]ιαῦ πΥΠῖοὮ αΠοι]ά Ῥο αᾱ- 

πηϊπ]φθογθά Ὦ} {1ο πιά ]ο οΊαβς, ἴ]λοβο τοπιονεᾶ {ποπα ο εχίγοπηθς 

οἶδπου οἱ νγοα]6]ι οὗ ῬονογϐΥ; ο 419 ἂ5 Πηο] α5 Ῥοβεῖρ]ο 6(τια] απά 

κο; νο Ὦγ λποῖς παπηρθίς οςΏ 1ΠΙΡΟΡΘ βἶ]οπορ απά πιοάσταθίοη οἩ 

ἴ]ιο ὄντο οχὔτοπιθς; Πο ο8Π, 1η οἴλοι γοτᾷς, Ἱκεερ ἆοππ με ργεαί 

ον] ἀγοαάεά, στάσις, απᾶά αθοιγθ {πο ογθαῦ σοοᾷ αἰπιοά αἲ, Ῥεσπια- 

Ώθησθ απά βοοιτΙγ. Τη ἴ]ο Ίαγρεν ὔαΐο ο{ ἄπτοοςθ, 0Π16 {οτπι νγα5 

ααζθ ῬγασθίοαΡ]α, ἄοπι 0Πθ ππΙΡοΥς ος πο πη]άᾳ]θ οἶαβ. Ἠιθ]μογίο 

ἄταο]ς εχρετῖεησοθ Ἠαά Ῥοευ ασαἰηδύ 16, {ου πο πη]άἆ]ο οἶαβς Ἰιαά Ῥοεῃ 

ϱπια]], απά {ιο Ἱππρογία] αὐαΐθος οἱ ἄτεοςο Ἰαά οχετοῖδοά ἆπατιπρ ἴ]ιο 

Ροτ]οά οἱ 0αῖς ἀοπιπαδίοη α Ἰοβῦϊ]ο 1πῄαςπςθ. Ἐταῦ οπθ τη Ἰαά 

Ῥδση {οαπᾶ {ο πΙδ]ι 16. 5ο αἄνοτεο ηαά αοχρετίεποῬ Ῥθεμ, {λαῦ {λεγο 

Ίγα5 α τουῬοά {δε]]ησ 1Π {ανοιγ ποῦ οἳ α Ῥα]απος οἳ Ῥασθ165, Ὀαῦ οἱ ὅ]ιο 

(γπαπαρΏ οί οηΏης οὐ πο οἴ]ατ Ῥεϊποϊρ]ο (ΟΠ. Χ1.). 

16 αβ]κεά, πγ]ιαῦ 15 1ο οοηβΙθαδίοη {ο Ῥο αἀορίοά ἵπ αΠΥ ῥρατ- 

{ἱοι]αχ ο.βο, ἴ]πο Πγδῦ ΑΠΒΥΓΟΥ πηιβῦ ο Ο9Π6 ΟΟΠΙΠΠΟΠ Το αἲ] ο.5ες 

οαα!]γ; {Πο οπο αἀορίεά πηαδῦ Ὦο 5ιοἩ ας ἴ]ο πια]ογΙϐγ 4ΡΡΤΟΥΕΒ, 

πηραπ]ης ὮΥ πια]οτΙῦγ οᾳΙα]]γ ο παπιθτίσα]. πια]ογ6γ, απά οπθ ΥΥΠΙ6], 

{λοισ]Ώ νεακου 1 ΠΠΠΠΡΘΥΒ, Υά5 ΒρθΓΙΟΥ 1ΠῬο6Υ. ΤῃεἨ {πο 4πθδ- 

{οι ασαῖη {Ἠγουνβ 5 Ῥαοἷς οη α. οατο[α] απα]γβῖς οἱ {πο εἰοπιοπίς οἳ 

ἴ]ιο σΊνεη αἰαῦο. Απᾶ {ο οοηβθαθίιοη βΠοι]άἀ Ῥο ἤαπιθά νηθ] 

τοίθγθΏηος 0ο πο Ργεάοπιϊπαπ6 οἰοπιοηό. Το βεοατο 155 ρεγπιαπεπό 

Ῥγεροπάσθγαησθ, 16 Ποια]ά οοποϊ]αθο {έ]ιο τη]άἆ]ο οἶαββ, απά 16 5]οα]ά 

αἴπα αἲ {δπηρογίηρ 8ο {8χ 5 Ῥοββίθ]ο, Ὦ} α ]αάίσῖοας 5ε]εσθίοη οἳ 

ΙΠΘ4ἨΒ, 16 οχο]αβίνοηθςς οἱ πο ργοάοπιϊπαπό εἰοπποπό. 15 5ποι]ά 

Ῥο αῇαἰἆ ο οαγῖης ού 156 Ῥτίπαῖρ]ο 6οο {ν. ΤΠ αἱ] οαδος αἱίκο, 

{λο οοης6ΙθάθΙοη πιαβέ Ὦο αἀπαιπ]ςθογοᾶ Ὦγ Ποβο πο Ἠανο 0ο αὔπηΕ, 

απά Ἱπ ροϊπὂ ο{ ΠάΠΙΡΟΥΡ, 6πογθ τηαβῦ Ῥο πιογθ γη θλῖπ 155 ρα]ο παν 
ουὐρίάο. ἘῬγτασθίοα]]γ, απά νηΙῦἩ 8οπηθ πιοβιβοαθΙοη, {λῖς Ία5 Ώουι 

ἴμο τα]ο ἵπ (τοοςο, απά ἴμο Πϊβθοτιοα] ἀεγοε]ορπιοπό οἳ «τοε]κ 



ως. 

ντ.] ΡΙΜΜΑΗΤ. 

ροτογηπιαηζς Ὠας Ῥογπο α οοπραπύ τε]αθίοη {ο {πο οἨαπρος 1π 

ὕΠο ϱγρίοπι οἱ παΗζανγ αοῦϊος αἀορίεά ἵπ πο 6εγοτα] βὔαΐο (Ο0]αρς. 

ΧΙ. ΧΙΠΙ.). 

Έτοπα 015 Ῥοϊηῦ {ογγγατάς {ο Όλο οπἆ οἱ ἴ]ο Ῥοο]ς, απᾶἆ {ποαρ] 

{πο πγ]ιο]ο οἱ {πο ποαχέ, 1. (1Υ.) 14---16, ΥΤΙ. (Υ1.), ιο ϱαβ]εού 

ὑτοαθοά οἳ 156 ο πηεί]οᾶ 6ο Ῥο αἀορύθεά ἵπ {ογπαίπρ α οοπβιθαδίοη, 

οἩραχοΠίοα] οἱ ἀρπιοσγαθίοα]. Τη ἔ]ιο ἔηγου τοπιαϊπίηρ οἹιαρύους οἱ ἐλ]ς 

Ῥοο]ς πο ἨἸανο {πο αρρτοργίαζε Ῥαβῖ5 Ἰαῖιά {ον 1ο πγοσ]ς ἵπ ο ἀἱδ- 

ουββῖοη οἱ Όμο ΊἨτθο Ρού6Υ5, ΥΙΟ] πηαςῦ οχϊςῦ η θαοὮ οἱ 0ο ἔννο 
{ΟΥΤΩΒ 60 8ΗΥ, ἀἆεΠΙΟΟΓΑΟΥ απά οἩρατοἩγ, απά 1η αἲ] {μοῖγ νατιοθῖθΒ. 

Τ]αῖν {ογπις πν] ἀῑῑεν, Ῥαῦ η Ῥρτϊποῖρ]ο ΤΠεγ πιαδῦ αἰ] (Ἠτοο ὃο 

{οαπᾶ; Ί]ετο παἁεῦ Ῥο απ οχθοοαθνο, ἀεμρεταβνο, απά Ιαά]οῖα] 

οισαη. Ίη ΟΠ. ΧΤΥ. πο Ἠατο {πο ἀθλμρεγαθνα Ῥοῦ] {ου ἆθπιοσταογ 

απά οἱΙσατοἩγ, 1η {15 οταν, πηΙσὮ 61ο πιοδιβοαῦιοπς Παῦ Απιρζοῦ]ο 

ἀθοπιοά αἀνιραρίο. Ίπ ΟΠ. ΧΥ. πο ΊἸανα {πο εχοσοαθῖνο, γυΙΌἩ {ια 

τατίοι5 φαθβθίοης οἩὐ 155 παπΌευς απᾶ ογραπΙζαὔϊοη απᾶά πιοᾷῬ οῇ: 

εἸοσθίοη, απά {πο ἀῑδθλπείίοης 1π 10 45 του ῖγθά ὮΥ 1ο ἀῑβεγεπῦ {ογπωβ 

οἱ ἴ]πο 6ονδΓΏΠΙΘΗΘ. 
Τη ΟἨ. ΧΥΤΙ. ντο Ἠανο {πο ]αά1οῖα], απ οππηθγαθΙοη οἱ 155 βογογα] 

{αποῦΙοηΒ, απά {1ο πιοάρ οἵ 155 εἰεοβῖοῃ. 



ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ.) 

ε ’ - ’ 4 - 5 / . ᾽ 

Τ]ιο ᾳθθ- Ν ἁπάασαις ταῖς τέχναις καὶ ταῖς ἐπιστήμαις ταῖς µη 
{198 νυΏπ]οὮι λ , , Ξ λλ λ . , ο τν / 
Ρο μίσα] κατα Μοριον γινοµεναίς» α α περι γενος εν τι τελείαις 

βοϊθηςθ 4 αν ο θ ο ᾿ το , ε , 
ἌΒΕΦΗΗ ουσαις. Μιας εστι εωρ]σαι το περι εκαστον γενος αρμοττὀον, 

4 ά , / ’ / . / 
Ἀπβψετ. οιον ασκησις σωµατι ποια τε ποιῳ συμφερει και τις 

9» / -. 4 ’ ’ 4 / ᾽ 
αριστή (τῷ γαρ κάλλιστα πεφυκότι και κεχορηγήµενῳ την 
» ῃ ν , «λα ὃς , / 
αριστηήν αναγκαιον ἁρμόττειν), καὶ τις τοῖς πλείστοις µία 

. 4 λ - - - να πβς | ”/ .» ο) 
2 πασιγ' και Ύαρ τουτο της γυμναστικής εστιν. ετι ὸ εαν 

4 α ε / 5 α /Ω) ο ος δι Αί, ’ 
τις µήη της ικνουµκενης ἐπιθυμῇ μήθ ἔξεως µητ επιστήμης 

ο 4 4 9 / 4 Ὁ - / ) 

των περι την αγωνιαν, μηδέν {ΤΤτον του παιδοτρίβου καί 

κ. - ’ ι ’ κ Δ Ν 
του γυµμναστικου παρασκευασαι τε και Τταυτην εστι την 

δύναμιν. 
« / Ν α Ἀ 4 9 Ν Δ λ 
οµβοιως δε τουτο και περι ιατρικΊν και περι 

1. 1 ταῖς μὴ κατὰ µόριον γινοµέ- 

ναις] “"Οπῖ πο τοβθοηί Ῥαβ ἴτορ Ῥα- 
Πε]]ο5,”. ο ἨΠ.; «νο ατθ ηοῦ 

οοπβπεἆ επ/{Ιγαε]γ {ο 8οππθ οπθ Ὀταπο] 
ο α βαρ]εοῦ, Ῥιαό ννη]οῖι οπιῦταος οοπΙ- 

Ῥ]είεΙγ 6οππθ οπθ πγ]ο]θ βα]θοῦ. Έοτ 

ἴλο βαρογάἰπα οι οἱ {πο νατῖοιβ ατῖβ 

αηά βοϊθηοθθ, 890 Ελ. 1. Ἱ. 3, 4, Ῥ. 

1904, 0. 

μιᾶς ἐστί, κ.τ.λ.] «1118 ἴ]ο ΡτονίποῬ 
οἳ οπθ απά Όλος 886 βοἱθποθ {ο 00Π- 

β]άος αἲ] ὑλαῦ 15 αρρτορτίαῦθ {ο ἴλαί 

βιρ]εοί Ἰη εαοἩ 386.) 

ἄσκησις] γυμναστική, ἵη ἴμο υν]ὰάθρί 

Β6ΠΡ86, 15 {16 βοῖεηποῬ {λαί ἰτεαῖβ οἱ {18 

Ῥοά1γ ἀϊβοιρ]ίπο, απά νγμ]οὮ 15 Ίνεγο 
«Ἡοβεη Τοτ ΠαβίταβοὮ. Τί οου]ά ποῦ 

Ῥο βεραταἰεἆ {τοπη {λε τηθᾶῖσα] βοἶεπορ. 

Οοπιρ. ποίθ ουἳ Υ. (ΥΤΠΙ.) τπτ. 1; 

Ῥ]αίο, Ίερ. 1. 4ο6; τοῖο, 1Υ. 528. 

τίς τοῖς πλείστοις µία πᾶσιυ] «απά 
ψηλοί 1 {ο ἰταηῖπς ἴλαί βαῖ ἴλθ 

ρτοαῖ τηα]οτΙῦγ οξ Ππεῃ, 41] οἳ (πει ---- 
γλαῖ 15 {μθ αγετασε ἰτα]πῖηρ ἓ 

ο τῆς ἱκνουμένης] ΄ Τιιαῦ νΥπ]ο]ι β1{5 

Ἠϊπῃ,᾽ «18 αρρτορτίαῦε {ο 18 σ.5θ ;) 1π 

οἴμεν πγογάβ, {ιο Ῥοβῦ λαῦ Ἰε ταϊσ]ῦ 

Ἰανο. Βαρροβῖηςρ α ππαηπ ποῦ {ο ο 

ἀθβίτοις οἱ αἰίαϊπῖηρ πε Ῥεβῦ βἰαίο ο 

Ῥοά4γ οἳ νλ]ο] θ 1 βιβοερβ]θ, ος ἴπθ 

Ἠ]ρ]ιθβῦ ἆθστοο οἱ Εκ] ἵπ ο νατίοἈβ 

εχοτοῖβθβ Ὑγπ]ο]ι Ὦς τη]σλύ αὐίαῖη, Όαῦ 
{ο αοααἶεβοςῬ ἵπΏ α Ίουγες βἰαίοθ οἳ Ῥοᾶγ 

αηΏά Ίουγει ἆθρτοε οἳ αἰς11], ποῦ ἴλο Ί6β8 
νιου]ά 16 Ῥο {με ρατῦ οἱ 6Ἴοβο ἴπ ΥΊιοβ6 

ο8γθ Ἡθ 1να8, {ο 5θθ ἐλαί Ίο αὐθαποᾶ 

{ο ραγου]αχ βἰαΐθ απά ἆοστεο οἱ δΚΙ1 
ν/ΠΏῖοἩ Ἡο ἀθβῖτεά. 

τῶν περὶ τὴν ἀγωνίαν] Ῥταςβοα]]γ 
εααϊνα]εηί {ο τῶν ἔργων, Υ. ΤΠ. 13: 

ἑΚπον]θάρο οἱ ὑαῦ νυηῖοἩ τερατάβ {μα 

αοῦϊνο οχετθοΏ, ο βἰτασσ]θ,᾽ νο 

Κπον]εάσε 16 γης ο ρατῦ οἱ Ύυμνα- 
στική Ῥτορον {ο ϱ1νο, πγη]]δέ παιδοτρι- 

βική ἀθα]ῦ ντ ελα 5ἰαΐο οἱ ἴ]ιε Ῥοάγ. 



νά 
ἳ μμ 

τΙ. Πγ. 1] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (4. 9ὔ5ὅ 

[ή 4 - . 4 [ων / ’ ϱ- ον . 

ναυπηγίαν καὶ ἐσθῆτα καὶ περὶ πᾶσαν ἄλλην τέχνην ὁρῶμεν Τμ α1οβ- 
 ὕοπβ νλῖο]ι - ο ὸρ ς ᾽ { Α . ι) νώμή: 

συμβαῖνον. ὣὥστε ὁᾖλον ὅτι καὶ πολιτείαν τῆς αὐτῆς ἐστὶν γο]ίλονὶ 
5 , δα ὁ - 9 " / ἃ ΒοἴθποῬ 
ἐπιστήµης την ἀρίστην θεωρῆσαι τίς ἐστι, καὶ ποία τις ἂν Ἴαριο 

ΠΒΙΥΘΓ. - / .) 5” 3 .) [ ὃ α] 9 δὲ ῳ. 

οὖσα µάαλιστ εἴη κατ εὐχήν, μηθενος έµπο ίζοντος τῶν 
- 8 Α 9 ’ 

ἐκτός, καὶ τίς τίσιν ἁρμόττουσα" πολλοῖς γαρ τῆς αριστης 3 
ο) 3 ο . 

τυχεῖν ἴσως ἀθύνατον, ὥστε τὴν κρατίστην τε ἁπλῶς καὶ 
4 5 - ε ’ 3 / 9 ὸ - ’ .] 

την ἐκ τῶν ὑποκειμενων ἀρίστην οὐ οεῖ λεληθέναι τὸν 
’ 4 8 ο .] - ’ ” 8 , 

νοµοθέτην καὶ τὸν ὡς ἀληθῶς πολιτικόν. ἔτι δὲ τριτην 4 
- Ν - 

τὴν ἐξ ὑποθέσεως δεῖ γὰρ καὶ τὴν δοθεῖσαν ὀδύνασθαι 
- Α - -ἃ ’ 8 ’ 

θεωρεῖν, ἐξ ἀρχῆς τε πῶς ἂν γένοιτο, καὶ γενοµένη τίνα 
/ ο ή - / ’ 9) Ὡω) ”/ 

τροπον ἂν σώζοιτο πλεῖστον χρονον' λέγω ὁ οἷον εἴ τινι 
/ ’ , Ώ 3 ’ ’ ’ 

πόλει συµβέβηκε µήτε τὴν ἀρίστην πολιτεύεσθαι πολιτείαν 
[ον] . ο 

ἀχορήγητόν τε εἶναι καὶ τῶν ἀναγκαίων, µήτε τὴν ἐνδεχο- 
’ .] - ε ’ 3 ’ ’ Δ 

µένην ἐκ τῶν ὑπαρχόντων, ἀλλά τινα φαυλοτέραν. παρα 6 
] - 3 ’ ’ υ 

παντα ὃὲε ταῦτα τὴν μαλιστα πασαις ταῖς πόλεσιν 

ἁρμόττουσαν δεῖ γνωρίζειν, ὡς οἱ πλεῖστοι τῶν ἀποφαι- 
’ 8 / ια .] Ὡ ’ - ” 

νοµένων περὶ πολιτείας, καὶ εἰ τἆλλα λέγουσι καλῶς, τῶν 
’ Ν 9 

γε χρησίµων διαµαρτάνουσιν. οὐ γὰρ µόνον τὴν ἀρίστην 6 
- - 3 .] 4 ] ’ α / . 4 ἃ 

9εῖ θεωρεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν δυνατήν,. ὁμοίως δὲ καὶ τὴν 

ἐσθῆτα] Βο]ποίάθι Ῥγοβοβεθ ἱστουρ- 
γίαν, Ῥιιῦ 16 18 ποῦ ηΘΟΘΒΒΑΣΥ {0 Τηα]κε ο, 

Ἠαησθ, Όποιρ] ιο νγοτά οϱοπ1θ8 1η 

νοετγ οὐάΙγ νΊεη Ἰθ 15 ἆθαῆῃπς νη(]ι 
ῬΤΟΟΘΒΒΘΒ ΟΥ αοἴβ. 

3 ὥστε δῆλον] ΤἩο βαπηθ τοαβοηῖηρ 
ν]] Ἰο]ά σροοᾶ {ος ιο ροµ{ἶσα] βοἴεπος. 
Τί, αβ νγε]] ας οὔμεν βοἴθηοθβ, υη]]] Ἠανο 

α Γουτ{ο]ᾶ αρρΙΗοαθίοῦ. Τό λοα]ά Ὦε 

αὖ]θ 6ο βαΥ Ὁ]ιαί 18 {1ο Ἰάεαὶ οοπβδ]6ιι- 

ύἶοι; 2Π41γ, γ]ιαῦ 1 ἴλπο Ῥθβῦ αγετασε 

οηπς (9 5); 3νάΙγ, να 1 ἴλο Ῥεβί 

υπάοθς οχἰβίπο οἴτοιπηβίαποςθϐ (τὴν ἐκ 

τῶν ὑποκειμένω», οἵ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων 

ἀρίστην) 4 90π]γ, ον ελοπ]ά ὃο 

Γοτηιθᾶ, απ, Ὑνμεη {ογπιθᾶ, Ῥτοβογνος, 

οπο γγΠίοἩ 18 πεϊί]θυγ {ια Ῥορῦ, πος ἴ]ο 

Ῥοθρδύ υαπάογ μα οἰτοιπιβίαποθβ, Ῥας 

ΑΜ] οηπο πΠΙοἩ 16 νηβηοά απά ας- 

ααἱεβοθά ΊΠ (τὴν ἐξ ὑποθέσεως, φΦαυλο- 

τέραν τινα),  ΊΟΙΑΘ ἴλαπ πθθά Ὦο αο- 
απϊεβοεά ἵπ, απᾶ ἴμο οοπἀϊιοηβ ος 

ν/η]ο]ι αγθ βε]{-Ιπιροβεἆ, 

4 ἐξ ἀρχῆς τε...... χρόνον] Ὀρεηροα], 
Ῥ. 21, ποῦε 22, νγου]ά «Ώαησο {με ρ]αοθ 

οξ έπος γγοτάβ, απιά ρα ἔμεπα ἀῑτεοί]γ 

"Γιος τὸν ὡς ἀληθῶς πολιτικόν. ἾΊτπ 

οἰῦμεγ ΡοβίθίοἩ, 16 ΒΘΕΠΙΑ 0ο ππθ, αγ 

6ἱνο α ροοά βεηΒΘ, Βο ἰ]λαῦ 16 ἆοθβ ποῦ 
ΒΘ66ΠΙ πγοτίῃ γγη]]θ {ο τηλ]κο {1ο οἨαηρο. 

ἀχορήγητόν τε εἶναι, κ.τ.λ.] ΄ απιά 

ἴο ὈὋο πρτον]άεά 6νοηπ υηζ {ορ 

ὑμῖηρς ᾖλαῦ ατο οβρεηθία]]γ τοςι]βίο 

{οχ ο Ῥεβί ρἰαΐο;) βο ἔ]ιαί ποῦ οπ]γ ΙΒ 
16 αοὐπα]]γ πού ἴπε Ῥε8ί, ρα 16 18 Ἱη- 

οαραΡ]θ οἱ ΡῬεῖπρ πηαάο Ιπίο ο Ῥθρί, 
ΡΗΡΡΙΥ τῇ ἀρίστῃ αἴίει ἀναγκαίων. 

6 τῶν Ύε χρησίµων διαμαρτάνουσυ] 

{αγε γεῦ ἐλοχοισ]]γ ἀονοῖά οἳ αἱ] 196- 
Εα] βαρϱοβὔΙοηβ,᾽ 
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Π118. 9ὔ6 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ.) 

ο 4 ’ ε / - ᾿ « 4 3 3 / 

ῥᾷω καὶ κοινοτέραν ἁπάσαιο. νῦν ὃ) οἱ μὲν τὴν ἀκροτατην 
αν. α- 4 

καὶ δεοµένην πολλῆς χορηγίας ζητοῦσι µόνον" οἱ δὲ μάλλον 
. -- 

κοινήν τινα λέγοντες, τᾶς ὑπαρχούσας ἀναιροῦντες πολιτείας. 
« μοι / ι αν 4 δὲ / 

τήν Λακωνικὴν ἤ τινα ἄλλην ἐπαινοῦσιν. χρ: ὁε τοιαύτην 
- ’ -- - 

εἰσηγεῖσθαι τάξιν ἣν ῥᾳδίως ἐκ τῶν ὑπαρχουσῶν καὶ 

πεισθήσονται καὶ ὀυνήσονται µκοινωνεῖν, ὡς ἔστιν οὐκ 
ε ” 4 ) - ’ | ’ 

ἔλαττον ἔργον τὸ ἐπανορθῶσαι πολιτείαν Ἡ κατασκευάζειν 
9 3 Α ς/ .] Δ ’ ο [ 9 

ἐξ ἀρχῆς, ὥσπερ καὶ τὸ µεταμανθανειν τοῦ µανθανειν ἐξ 
3 - 

αρχη». 
πολιτείαις δεῖ δύνασθαι βοηθεῖν τὸν πολιτικόν. καθάπερ ἐλέ- 

8 Δ - ’ . -- ’ 

διὸ προς τοῖς εἰρημένοις και ταῖς ὑπαρχούσαις 

4 / ο) 4 ὰδύ 9 - ’ 

χθη καὶ πρὀτερον. τούτο ὃε ἀθύνατον αγνοούντα πὀσα 
΄ ] 3 ιὸ ” δὲ ’ ὸ ’ ”/ [ή 

πολιτείαις εστιν εἴθη. νῦν 9ὲ μίαν ὀημοκρατιαν οἴονταί 
ΓΩ] . / 9 ’ . ” 4 ” ᾗἹ 3 ῤ 46 

τινες εἶναι καὶ µίαν ὁλιγαρχιαν' ουκ ἐστι δὲ τοῦτ) ἀληθές. 
ς/ - ] 8 3 ’ λ - -- 

ὥστε δεῖ τὰς διαφορὰς µή λανθανειν τας τῶν πολιτειῶν. 
/ - . . - - 

πόσαι, καὶ συντίθενται ποσαχῶς. Μετὰ δὲ τῆς αὐτῆς 
| / - . ᾳ” 

φρονήσεως ταύτης καὶ νόμους τοὺς ἀρίστους ἰδεῖν καὶ τοὺς 
κών ω ω) ε ’ Δ 4 λ 

εκάστη των πολιτειων ἁρμόττοντας προς Ύγαρ τας 
/ 4 / ὸ -” ϐ θ 4 η ’ 

πολιτείας τους νόμους οεῖ τιθεσθαι καὶ τίθενται παντες, 
3 9 .] 4 / Δ 4 ’ / χ 
αλλ οὐ τας πολιτείας προς τοὺς νόμους. πολιτεία µεν 

’ ’ ο ’ 

γαρ ἐστι τάξις ταῖς πόλεσιν ἡ περὶ τὰς ἀρχάς, τίνα 
’ 3 ] - . 

τρόπον νενέμηνται, καὶ τί τὸ κύριον τῆς πολιτείας καὶ τί 

6 ῥάω καὶ κοιοτέραν] “Τηαῦ νν]ῖο] 

18 ΊΩΟΤΘ θαβῖ1γ εβίαὈΗρ]οά απά 1ΠΟΥΘ 

«οοθβαῖρ]θ, ΊΠΟΓΘ ϱεηοτα]]γ αὐἰαϊπαρ]ο, ̓  
11. νι, 4. 

δεοµένην πολλῆς χορηγίας] /τοφιῖτ- 

ἵηρ Ίαχρε αΡΡΙΠΟΘΑΒ.᾽ 

τὰς ὑπαρχούσας ἀναιροῦντες] ΄ραῖ- 
Όπσ αβ]ἀε, ἰακῖηρ πο αοοοιπί οἳ, Όλο 
οχϊρείησ ΓΟΤΤΩΒ.᾽ 

7 ἣν ῥᾳδίως, κ.τ.λ.] ΄υ]ο ἴπεγ 
Ελα] νη(ποαί ἁμποι]υγ ο Ῥοῦμ Ῥετ- 
βυαᾶεἆ απά αΏ]ε ἴο αἀορί 38 ΑΏ ϱΧ- 
οπαησο 1ος ἴποθ αοὔια] 1οσηβ. ἣν 
(κοινωνίαν) κοινωνεῖν. 

µεταμανθάνεαφ] ΄ἰο Ἴππ]εατη, απᾶ 

Ίεατη βοπιεμίης Ἰηβίραά. Ἠετοά, 1. 

57. 
ταῖς ὑπαρχούσαις βοηθεῖν] «{ο αἲά 

Ώιο οχἰβθίπρ οοπβ Μα ΙοηΒ;᾽ τηθ]ςο {1ο 

Ῥεεί οἱ {1ο πιαθετῖα]ς αοἰπα]]γ ἵπ μαπᾶ, 
Τ]ηο πγοτ]ς οἳ τείοσῃη. 

καὶ πρότερον] 1 απη ποῦ βυτο οἳ μα 
εχαοῦ τείετεηοθ ΠηΘΔΠΟ. 

8 συντίθενται ποσαχῶς] ' Της παπι- 
Ῥετ οἱ ἐλιεῖτ οοπαῬΙΠα{ΙΟΠΒ.᾽ 

ϱ τῆς αὐτῆς φρονήσεως] ΄ΤΗϊ8 βαπηθ 

βοϊεηοθ.᾽ Τ19 Ἠϊρ]εβί {οτι οἳ φρό- 

νησι» 18 πολιτική. Όοπαρ. Ελ. νι. νΗΠ, 

8, ὮῬ. ΤΙ41, Ῥ. 23, ἡ πολιτική καὶ ἡ 

Φρόνησις ἡ αὐτὴ μὲν ἕξι», κ.τ.λ. 8ο 

ἴλαί λε σοπετῖο Όεγπη φρόνησις ἵδ Ἠετα 

πβοά {ο {πο βρθοῖβο πολιτική, απά ἴπθ 
Ἠϊσ]ιοβί {ογπι ος 08 Ἰαΐ0ΐ6οτ 15 βἰαΐεᾶ, ἵπ 
ἴμθ β41ηθ Ῥ8βδαρο οἱ {πο Αί]νσΒ, ο Ὦα 
νομοθετική. 

πρὸς γὰρ τὰς πολιτείας] Όοπιρατθ 

111. χι. 20, 21. 



2ὔτ γΙ. αγ.) 9] ΠΟΔΙΤΙΚΩΝ 7. (Δἱ) 
Ν ’ « ’ - ’ 3 / / 4 

τὸ τέλος ἑκάστης τῆς κοινωνίας ἐστίν' νόμοι δὲ κεχωρι- Τη9 απεβ- 
Ἴ ᾱ β : ὁ ών, ὦν  ΠἼσπβ νΠμ]ο] 

σµένοι τών δηλούντων τὴν πολιτείαν, καθ) οὓς δεῖ τοὺς Ρο]ιεέσα] 
βοἶεηοθ 
Ῥαβ {ο 
ΑΠΡΒΘΙΥΕΥΓ. 

” ” 4 ’ 4 / .) ’ 

ἄρχοντας ἄρχειν καὶ Φυλαττειν τοὺς παραβαίνοντας αὐτούς. 
ιά ο ο/ 4 ἃ 9 » Ν λ 9 ΔΝ 
ὥστε 9ῆλον ὅτι τὰς διαφορὰς ἀναγκαῖον καὶ τὸν αριθµον 

Ἴ ] - 

ἔχειν τῆς πολιτείας ἑκάστης καὶ πρὸς τὰς τῶν νόμων 

θέσεις" οὐ γὰρ οἷόν τε τοὺς αὐτοὺς νόμους συμφέρειν ταῖς 
- ’ 

ὀλιγαρχίαις οὐδὲ ταῖς δηµοκρατίαις πάσαις, εἴπερ οὁὴ 

δημοκρατία μηδὲ ὀλιγαρχία µόνον 

11 

/ 4 4 / 
πλείους καὶ µη µία 

ἐστίν. 
” 4 ο] - 

Ἠπεὶ ὃ) ἐν τῇ πρώτη µεθόὀδφ περὶ τῶν πολιτειῶν 2 

διειλόμεθα τρεῖς μὲν τὰς ὀρθὰς πολιτείας, βασιλείαν Ίο ατ- 
9 / , ἁ ὃν 3 , , ταησεπιεηῦ 
ἀριστοκρατίαν πολιτείαν, τρεῖς ὁε τὰς τούτων παρεκβάσεις, οἳ μὶᾳ 

ψγοχ]ς, τυραννίδα μὲν βασιλείας, ὀλιγαρχίαν δὲ ἀριστοκρατίας, 

δηµοκρατίαν δὲ πολιτείας, καὶ περὶ μὲν ἀριστοκρατίας καὶ 

βασιλείας εἴρηται (τὸ γὰρ περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας 

θεωρῆσαι ταὐτὸ καὶ περὶ τούτων ἐστὶν εἰπεῖν τῶν ὀνομάτων" 

βούλεται γὰρ ἑκατέρα κατ᾽ ἀρετὴν συνεστάναι κεχορηγή- 

µένην), ἔτι δὲ τί διαφέρουσιν ἀλλήλων ἀριστοκρατία καὶ 

10 ἑκάστης] Βομηείάες απά Οοταγ 
3ἲο {ος τοαάϊῖηρ ἑκάστοι. Ὑεί. Ττ, 

μας “αἰπσυ]]ς. Τ]ετο ΙΑ, ἩονθΥοαχ, πο 

αἈπο]αέο πθοθβαῖἔγ {ου ἔ]ιο οπαησθ. ΤἩε 
βεποτα] βεηθο 18 {1ο βαπηε: ΄μαί ἵ8 

ἴμο επ οἱ πο αββοοϊα{Ιοη 1η εαο] ρατ- 

ὥσσ]ατ οα8ο ἳ 
νόμοι δέ, κ.τ.λ.] «ἨΓΠΙ]εί Ίαχνς, α8 

ἀϊβαποῦ ἔτοτη ]οβο (Ππ]πσα {ἐλαῦ τηατ]ς 
απά ἀείθτπαϊηπθ ἴπο οοπβΒζαΏοη, 4Τθ 

ἴμοβο αοοοτάϊπρ {ο πυἨῖοὮ πο πιαρίβ- 
ἰταῦεςδ παιδί τα]ο απἆ οἶεο]ς {1ιοβθ σν]λο 
νγου]ά {χαπβρτεβς ἔ]επῃ.᾽ Τι.198 {επ 

ῬΤΕΒΙΡΡΟΒΘ Πηαρ]βδίταῦθθ, απᾶ {πο ἆἵβ- 

ὑτιραδίοη οἳ Ῥονγεν απηοηρΒῦ {λοβο τηὰ- 

βιδίταίες, απᾶ 19 18 ἐπ] ἀῑκίτιραίίοη οἱ 
Ῥούνος ὑ]ιαῦ πια]κθς α, οοηβΙ(α{ίοη. 

11 καὶ πρὸς τὰς θέσεις] ΄ενειπ {ο 

Όνε πια] πρ οΓ ανν.” 

11. αι ΤΗϊβ ομαρίος, οἩ ἴμο 4ΓΤαΠΡ6- 
' ππθηῦ οἳ ο νγοτῖς 18 Υετγ να]ιαβ]ο, 

' πηὰ. νοτγ εἰτοπρΙγ ἵπ {πνοιν οἱ ἴμπο 

“νὰ 

απταηρειπεηί Ι Ἰανο αἀορίθά. Τί ρτθ- 
ΒΙΡΡΟΡΒΕΒ {πα {γεαίππθηί οἳ ἴλοθ Ίππο 

πποτθ Ῥετίεοῦ {9011Πη8, βασιλεία απά 

ἀριστοκρατία; Τε βἰαίθβ ἰἴ]ιαῦ ἴ]ο εηνά 

{οτπα γεῦ τειΒΙΠΒ, 88 ἆο 8ἱδο {πο {ητοῬ 

Ἱπροετίεοῦ 9Π68 ος ἀθγ]αίοηπβ. Απά 
αξίετ ρ]νῖηρ ἴπο οτάετ ἵπ νγλῖο]ι {]θ 
γαΤΙΟΠΒ ᾳπθβίΙοΠΒ οοπηθοίθά υγϊζλ ἔμετα 
8Υθ {ο ο {τεαίεᾶ, 16 γνατταηίβ {1θ 

οἶιαηρο οὗ οτἆετ οἱ Ῥοο]κα Ὑ, ΥΠ. οἳ 
ὕπε ο, 111. ΎΤΙ. τεβρος(ῖνε]γ οἱ ἰμθ 
ΏΘΥΥ ΔΙΥΤΑΏΡΕΙΙΕΗἴ, 

τῇ πρώτῃ μεθόδῳ] “Τηο Εταῦ ρατῖ 

οἳ ου {τθα[ῖβο περὶ πολιτεία». 111. 7. 

περὶ τούτων τῶν ὀνομάτων.] Όοπι- 

ρατο Τ1Π1. Χντπ. 1, απά ποίθΒ, οἨ ἴ1θ 

οἶοδο οοπηθοίῖοηπ Ῥείνθεη ἴ]μθβο {πο 

{ΟΥΙΩΒ; {]ιθ Εταί ποῦ Ῥταοίϊσα], ἴ]θ 

ομας, ἵπ Ατὶρίο]ο νΙ6ννΒ, βιβοορ{ρ]ο 
οἳ απ αρρτοαϊτηκ{ε τοβ]βα{1οἩ, 

βούλεται γὰρ ἑκατέρα] “Τον ἐιο ἰάθα 

οἱ εἶζ]οι 15 θα ῦ 16 Ὦο {οτπιθά.᾽ 

17 



2ὔ8δ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ:) [118, 

Τ]ι6 αΓ- βακθχαία, καὶ πότε δεῖ βασιλείαν νομίζοι», διώρισται 
ταπσοππεηῦ δ 
ος πρότερον, λοιπὸν περὶ πολιτείας διελθεῖν τῆς τῷ κοιν 

. . - 5/’ -- 

ρώ’ προσαγορευοµένης ὀνόματι, καὶ περὶ τῶν ἄλλων πολιτειῶν, 
3 / . / .] ιὸ .] 

α ὀλιγαρχιας τε και δημοκρατίας καὶ τυραννίὸοφ. Φανερον 
Ὁ - ’ . 

μὲν οὖν καὶ τούτων τῶν παρεκβάσεων τίς χειρίστη και 
’ ια τ ι -- . 

δευτέρα τίς.  ἀνάγκη γαρ την µεν τῆς πρώτης και 
/ / φ. / 4 9δ / 

θειοτάτης παρέκβασιν εἶναι χειρίστην' τὴν ὸὲ βασιλείαν 
- φ Ὁ Δ 

1289 Ἡ ἀναγκαῖον ἡ τοὔνομα µόνον ἔχειν οὐκ οὖσαν, Ἡ διὰ πολλὴν 
- / 

ὑπεροχὴν εἶναι τὴν τοῦ βασιλεύοντος, ὥστε τὴν τυραννίδα 
Ω ” , ᾽ 

χειρίστην οὖσαν πλεῖστον ἀπέχειν πολιτείας. δεύτερον δε 
.] 

τὴν ὀλιγαρχίαν (ἡ γὰρ ἀριστοκρατία διέστηκεν ἀπὸ ταύτης 
- ’ 

πολὺ τῆς πολιτείας), µετριωτατην ὃε τὴν δημοκρατίαν. 
”/ Δ ο) / ια - / “ . 

3 δη μὲν οὖν τις ἀπεφήνατο καὶ τῶν πρότερον οὕτως, οὐ 
λ 9 νι ’ ε « πα ας 4 λ ” - 

µην εἰς ταύὐτο βλένψας ἡμῖν. «ἐκεῖνος µεν γαρ έκρινε πασων 

μὲν οὐσῶν ἐπιεικῶν, οἷον ὀλιγαρχίας τε χρηστῆς καὶ τῶν 
: / . - 

ἄλλων. χειρίστην δημοκρατίαν. φαύλων δὲ ἀρίστην' ἡμεῖς 
] ’ . / Ὡ) / . / . 

δὲ ὅλως ταύτας ἐξημαρτ]ημένας εἶναί Φαµεν. και βελτίω µεν 
/᾿ ων υ ὀλιγαρχίαν ἄλλην ἄλλης οὐ καλῶς ἔχει λέγειν, ἧττον δὲ 

4 Α 

4 φαύλην. ᾽Αλλὰ περὶ μεν τῆς τοιαύτης κρίσεως ἀφείσθω 
Αα η - Δ - 

; τὰ νῦν' ἡμῖν δὲ αμ μεν διαιρετέον πόσαι διαφοραὶ τῶν 

πολιτειῶν. εἴπερ ἔστιν χο, πλείονα τῆς τε ὁημοκρατίᾶς καὶ 

τῆς δλιχαβχίαςν ἕ ἔπειτα τίς κοινοτάτη καὶ τίς αἱρετωτάτα | 
ΧΙ 

μετὰ τὴν ἀρίστην πολιτείαν͵ κἂν εἴ τις ἄλλη τετύχηκεν ἀρι- 
Ώ ω) ο) - 

στοκρατική καὶ συνεστώσα καλώς ἀλλὰ ταῖς πλείσταις ἁρ- 
/ / ’ 9 ” . - 3) [ή 

δ µὀττουσα πὀλεσι τις ἐστιν. ἐἔπειτα καὶ τῶν ἄλλων τις 

τῆς τῷ κοφῴῷ ὀνόματι] 111. ντ. 3, 8 τις] Ῥ]αΐο, ἵπ ἴ]ιο Ροήέΐσις. 

καλεῖται τὸ κοινὸν ὄνομα, πολιτεία. οὐ μὴν εἰς ταὐτὸ βλέψας ἡμῖν] «ποῦ, 

3 ο Βλ, πι. κ. 2, Ῥ. 1169, Ρ. 9, Ἠούγεγετ, {Τοπ {πο βαππθ Ῥοϊπό οἳ νΙεν 
κάκιστον τὸ ἐναντίον τῷ βελτίστῳ. 

.. 

88 ΟΙΙΥΒ.᾽ Ξ 

ἡ γὰρ ἀριστοκρατία, κ.τ.λ.] {οι {ἐλπῖβ α | 

ἵς ἐ]ιο ἔοσπα {ο ο] ΕΥΙΒΕΟΟΓΕΟΨ, ἵπ ἐμά μι Τη Ολαρίοετε ΤΤΙ.---Χ. οἳ ι 

Ατιβθοῦ]εΑ Ῥεσου]αχ ΒΕΠΑβΕ, ἴ]ιθ βεοοπά 
ο ἐμθ Ρετ[εοέ {οτπιβ, {5 πηοβέ ορροφεᾶ, ἔπειτα] ΟἨ. ΧΙ. | 

απά οοπβεαιεπΏγ 6 16 {πο βεοοπά κἂν εἴ τι ἄλλη, κ.τ.λ.] ΄απά αξίας 
νγοτβί, ΑΏΥ οἴ]λετ οοπβ(ΙθαίΙοη μετ τηαΥ 6. 

µετριωτάτην] ἥκιστα µοχθηρὀν 18 οἱ αηΏ αγὶρἑοοτα(]οα] οἸιατασοίετ απιά πγε]] 

Ἠ15 Ίαπσταρο, ΕΙ, ν1ΠΙ. ΧΠ, 8, Ῥ. 116ο, {ογπηες.) 

Ῥ. το. 5 ἔπειτα] 0Ίαρςβ. ΧΠΙ. Χ1ΤΙ. 



λα, ” . ῤῑον- 

, Ῥ ” ”” 
» 

ω. -- 
η. ---- ας 

 --ᾱ 

ἳ .- ο ἹἹµΓ͵Ωϱᾷϱ--υ- 

νι. (ν.) 8.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ)) 909 
[ ε ’ / ΔΝ - 4 3 ’ ὸ [ ολ 

τίσιν αἱρετή' τᾶχα γὰρ τοῖς μὲν ἀναγκαία ὁημοκρατία µάλ- Τ19 ας- 
οπιεηῦ 

μετὰ δὲ '' οἳ μής 
νγοτ]ς., 

ς ” ϱ/ [ων α) / 

λον ὀλιγαρχίας, τοῖς ὃ) αὕτη μᾶλλον ἐκείνης. 
- - ’ ΔΝ ’ ’ 

ταῦτα τίνα τρόπον θεῖ καθιστάναι τὸν βουλόμενον ταύτας 
4 / / δὲ ὸ / ϱ) ιό Τὸ 

τας πολιτείας, λέγω ὁὲε ὀημοκρατιας τε καθ εκαστον εἶδος 
’ ο) / ’ ’ ’ ’ ς/ 

καὶ παλιν ὀλιγαρχία.. τελος δέ, πάντων τούτων ὅταν 6 
4 / ) θα. 

ποιησώµεθα συντόμως τὴν ἐνδεχομένην µνείαν, πειρατέον 
3 - ’ Δ . ’ ’ - - 3 

ἐπελθεῖν τινες φθοραι καὶ τίνες σωτῃηρίαι τῶν πολιτειῶν καὶ 
- ’ / ’ Α ’ 

κοινῃ καὶ χωρὶς ἑκάστης, καὶ διὰ τίνας αἰτίας ταῦτα μάλιστα 
/ γίνεσθαι πέφυκεν. 

ο 4 Ὡ ο] [ή ’ 5 ς ’ 

Τοῦ μὲν οὖν εἶναι πλείους πολιτείας αἴτιον ὅτι πασης 3 
- α) . 

πρῶτον μὲν γὰρ ἐξ 
’ / ε Αν 4 , ” [ Ῥεγ οἱ {μθ 

οἰκιῶν συγκειµένας πᾶσας ορῶμεν τᾶς πολεις, ἔπειτα πάλιν Εοπιε οἳ 
ΡΟΥΕΓΙ- 

τηθηΏῦ. 

. Ν . 

ἐστὶ µέρη πλείω πόλεως τὸν ἀριθμόν. Τ]ο ππα- 

’ - / 4 . ) ’ 2 - ω Ν 

τούτου τοῦ πλήθους τοὺς µεν εὐπόρους ἀναγκαῖον εἶναι τοὺς 
4 . .) ᾿ α. 

ὃ) ἀπόρους τοὺς δὲ µέσους, καὶ τῶν εὐπόρων δὲ καὶ τῶν 
ο) ’ ΔΝ μ ε Δ Ν Ν ” . Δ 4 

ἀπόρων τὸ μὲν ὁπλιτικὸν τὸ δὲ ἄνοπλον. καὶ τὸν μὲν 
Δ Α - Δ 9 - Ν 4 

γεωργικὸν ὃημον ὁρώμεν ὄντα, τὸν ὃ) ἀγοραῖον, τὸν δὲ 
- / Ν δν . 

βάναυσον. καὶ τῶν γνωρίµων εἰσὶ διαφοραὶ καὶ κατὰ τὸν 
: - μὴ / - [ή 

πλοῦτον καὶ τὰ μεγέθη τῆς οὐσίας, οἷον ἱπποτροφιας" 
- 4 ας Ψ ιὸ 4 ο -- ὸ / 9 ο 

πουτο γαρ ου ρᾳ ιον μή πλουτούντας ποιειν. ιοπερ επι ο» 
- . / / ς α --. ο « δύ 

των αρχαιων χρονων οσαις πόλεσιν εν τοις ιπποις { ονναμις 

-. ’ ᾽ Γ Ὡ 9 ω 4 λ 4 

4199 ὀλιγαρχίαι παρα τούτοις ήσαγ. εχρῶγΥΤτο δὲ προς τους 

μετὰ δὲ ταῦτα] ΟµαΡ8. ΧΙΤΥ.--- 
ΧΥΙ. απἁ ΥΤΙ. (Υ1.) 

6 τέλος δέ] πι Ἰιοἷκες, Ῥ. 112, 

ποῦε 2, 1 ραῦ α οΟΊηΠΙς α[νοτ δέ, απᾶ 

1η8Κθ τέλος αἀνοετρῖα]: ΄απά αἲ ἸΙαρῦ,᾽ 

«βπΠα]]γ.᾽ 

πάντων τούτων] ἙΥ {ί οἨαΏρο ἵη 

ἴμο βἰορρίηρ, {Ἴθβο νγοτάβ αγθ τηκάο 0ο 
ἀερεπά οἩ τὴν ἐνδεχομένην μνεία». 

«Ἠπεη Τ ΒΊια]] Ἠανο Ῥτίεβγ τηαἆο βιιο]ι 
ΤΙΘΩ{ΙΟΗὮ, 8 Ὑ88 αἀπι]βαϊΙρ]ο, οἱ αἲὶ 

ὕμεβο Ῥοϊπίς αἰτθοιάγ πηεπ]οπεᾶ, ἴπεη 

111. αι πλείους] Τηϊς τεβατηθς 1ο 

ϱαρ]θοῦ να υλΏῖοι ΟΠ. Ι. οἸοβεά, 
εἴπερ δὴ πλείους καὶ μὴ µία δημοκρατία 

μηδὲ ὀλιγαρχία µόνον ἐστίν. Τ]8 1Θᾶ5ΟΠ 

π/ἩΥ ἴποετο ἵβ ἴλμίς Ίαγσεγ ππιρετ οἳ 
{οτπηβ 18 {οαπά ἵπ πο παπηθετ οἱ εἶθ- 
ηιθΏῦΒ ο νΠΏ]ο] ενετγ βἰαΐθ, νηίλοαό 

εχοερ{ΙοἩ, 18 οοπηροβεἆ, 

τούτου τοῦ πλήθους] ΄ οἳ ἴπε παπιροτ 
οἱ οἱὔϊσεηΒ 8ο Γογπιεά,᾽ 

2 ἀγοραῖον] ΄ οοπιπηθτοῖα].” 
καὶ κατὰ τὸν πλοῦτον] ἨΓεα]ί] 18 ποῦ 

ΤΊΘΤΕΙΥ α στοιπ οἱ ἀῑβίϊησίίοη 48 Ῥο- 
1 ϱλα]], ὅο.) 

ἐπελθεῖ, κ.τ.λ.] Τπο βαρ]εοῦ οἳ 
Ῥοοκ ΥΤΤΙ. (Υ.), ν]ο]ι 18 Ἱετο ο]εατ]γ 

βἰαῦθεά {ἴο Ῥο Ἰαίο; μαι Ῥοοις ΥΠ. 

(ΥΤ.), απᾶ 9ο 6Υ6η ἸΓοϊπαητ α1]οννβ, 
πο 16 {πο εἰαπο]λθβθέ βαρροτίύος οἱ ἴ]ο 
οἷά οτάετ (μαῦ Ι Ἰαγο πιοῦ γηϊθη. 

ὕνθεη τῖοηἈ απᾶά Ῥοος, Ῥαῦ απιποηπρεῦ 

ἴλο Ἠϊσ]ον οαβθο αβο ἴπετο αγθ ἆἱδ- 
Φπούίοπβ Ῥαβεά οἳ θα] απά {ιο 
απηοιη{ ο{ ἴλο Ργορεγῦγ ἴπ6γ ΡοββοΒΒ.᾽ 

3 ἐν τοῖς ἵπποις] 0118 Ὕναβ α βἶση οἳ 
στοαῦ ννθα]6Ἡ, απά πο ἀϊἰθποβνο οἶια- 
ταοῦοτὶβί]ο οἱ ο]ἱρατοἩΥ 18 γγεα]{Ἡ, 

1 1---ο 
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νά ιπποις πρὸς τοὺς ἀσθυγαίσοναν, οἷον Ἄρετριεῖς 

καὶ Καλκιδεῖς καὶ Μαάγνητες οἱ ἐπὶ Μαιάνδρφ καὶ τῶν 
. - . 

ἄλλων πολλοὶ περὶ τὴν ᾽Ασίαν. ἔτι προς ταῖς κατα 
- - 3 5 « . . ’ { . 9 

πλούτον ὀναφομαν ἐστιν ἡ µεν κατα γένος ᾖἡ δε κατ 

ὀρετηρ κἂν εἴ τι δὴ τοιοῦτον ον ἄρηται πόλεως εἶναι 

μέρος ἐν τοῖς περὶ τὴν ἁρνοερωπίας ἐκεῖ γὰρ διειλόµεθα 

ἐκ πόσων μερῶν ἀναγκαίων ἐστι πᾶσα πόλις' τούτων γὰρ 
- - 4 4 ’ Α-. Ώ 

τῶν μερῶν ὅτε µεν πάντα µετέχει τῆς πολιτείας, ὁτὲ δ᾽ 
’ κ ο 4 7 Δ / ο / 5 - 

ἐλάττω, ὁτὲ δὲ πλείω. φανερον τοίνυν ὅτι πλείους ἀναγκαῖον 

εἶναι πολιτείας. εἴδει διαφερούσας ἀλλήλων: καὶ γὰρ ταῦτ᾽ 
5 ή Δ / ΄ .) ” / " 3 ε 

εἴδει διαφέρει τᾶ µέρη σφών αὐτῶν. πολιτεία µεν Ύαρ ἡ 
Α ’ 

τῶν ἀρχῶν τάξις ἐστί, ταύτην δὲ διανέμονται πάντες Ἰ κατὰ 

τὴν δύναμιν τῶν µετεχόντων Ἠ κατά τιν αὐτῶν ἰσότητα 
, ’ 9 Ὡ α φ / οἱ ” » , Ὁ) / 

κοινήν, λέγω ὃ᾽ οἷον τῶν ἀπόρων Ἰ τών εὐπόρων, Ἰ κοινήν 

ἀναγκαῖον ἄρα: πολιτείας εἶναι τοσαύτας 

ὅσαι περ ᾿πάξεις κατὰ τὰς ὑπεροχάς εἶσι καὶ κατὰ τὰς 

διαφορὰς τών μορίων. μάλιστα δὲ δοκοῦσιν εἶναι δύο. 

καθάπερ ἐπὶ τών πνευμάτων λέγεται τὰ μεν βόρεια τὰ 
λ , Α » 3 ; , ο, λ Ψ. 

δὲ νότια, τὰ ὃ᾽ ἄλλα τούτων παρεκβασεις' οὕτω καὶ τῶν. 

πολιτειών δύο, δῆμος καὶ ὀλιγαρχία. τὴν γὰρ ἀριστοκρα- 
/ α 9 / 2ὸ θέ «ς Ὁ λλ. / | 

τίαν τῆς ὁλιγαρχίας -εἶδος τιθέασιν ὡς οὖσαν ὀλιγαρχίαν. 

5 πολεμίους Ῥεκ]ετ. 

ἀμφοῖν, οκρ]αῖῃ κατὰ τιν ἰσότητα 
κοινήν. Όοπιρατο ΥΤΤΙ. (Υ.) 1. 14. 

6 κατὰ τὰς ὑπεροχάς] ΄ αοοοτάῖπρ {ο 

πολέμους] Τη] τεκάῖπς, αἀορίεᾶ Ὁγ 
Όογαγ, απἀἆ βαρροτύοἆ Ὦγ Ὑεί. Ττ., 
βθεπις Ῥθρύ βα1θεά {ο {Πο Ῥρ8β8βαρθ. Μγ. 

τοῖς, ΤΙ. 42, ΒΡθᾶΙΑ οἱ ομΥΑΙΥΥ ΄΄4β 

ἴμο Ῥτϊπηϊνο οἩρατο]λ]ου] πι δίει 
Χαλκιδείς] ἵπ Έαβωα, 
4 ἐν τοῖς περὶ τὴν ἀριστοκρατίαν] 

Οοπιρατο {οτ {πο εχρτοββίοη, 1. ΧΙΠΙ. 

15, ἐν τοῖς περὶ πολιτεία». Έοτ ἴπο 

ΒΕΠΡΘ, ἴμθ τείεγοποθ 18 {ο 1ΠΥ. (Υ11.) 
νπι. 7, ὃ, 9; 8ο ἴλιαῦ Πῖβ Ῥαββασθ 
αραῖπ 18 1π {ανοιτ οἱ ἴμο ολαηρο 1π ἴ]ιθ 
οτάετ οἱ ἴπε ὮοοΚβ, 

5 ἡ τῶν ἀρχῶν τάξις]--τάξις ἡ περὶ 

τὰς ἀρχὰς. Ι. 1ο. 

οἷον τῶν ἀπόρων, κ.τ.λ. Τηϊβ 
εχρ]αῖπβ τὴν δύναμιω τῶν µετεχόν- 

Των, 88 ἴπο πεχό Ὑοτάβ, κονφήν τι) 

ιο βαροτίογίϐγ πουν οἳ οπθ Ῥατί, ΠΟΥ. 

οἳ αποί]ετ.᾽ ᾱ 
µάλιστα δὲ δοκοῦσιν] Τηετο παιδί, 

βἰτιοί]γ βρεα]κίης, Ῥο 48 ΤΙΑΠΥ ΓΟΓΠΙΒ. 
85 ἴΠοτο ατθ ἀἰδετποῦ οοπιβΙπαΒΙοΏΒ. 
οἱ ιο νατῖοας εἸεπιθηίς, ΄βὐ]] Ῥορι- 
Ἰατ]γ ἴμΠετθ απο οοποθἰνθοᾷ {ο ο Όπο 
{οτΤΏΒ,᾽ {ου {πθ παπιετοις νατ]θύῖες 418. 

α]ΩππαζεΙγ τεάποῖρ]ο {ο ἔμθβο ἔπνο. 

ἐπὶ τῶν πνευμάτων] Οοπιρατθ οσα ' 
Τγασ]ν. 113. 

ἢ νότου, ἢ βορέα τι». 

7 ὀλιγαρχίαν τωά] «ἴπ α ορταϊπ. μ 

ΒΘΠΡΒΘ αἩ ορατο]γ.᾽ 
τει 
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’ . 4 / ῤ ὸ / ϱ/ 5 
τινα. και τήν καλουμένην πολιτειαν Ἰκοκρατιαν, ὥσπερ εν Τννο {οτπ1β 

πιοβί Ρτο- ” ’ Δ 4 / ο) ή ω) δὲ ’ 

τοις πνευµκασι τον µεν ζέφυρον του βορέου, του ὁε νότου µππεηέ, 
Δ 9 ε / ο) 3 4 λ Δ ε / ε { ------ 

τὸν εὗρον. ὁμοίως ὁ) ἔχει καὶ περὶ τὰς ἁρμονίας, ὡς φασί 
8 4 3 - 6 7ὸ δύ Ν ὸ 4 Ά 4 

τινες" καὶ γαρ ἐκεῖ τίθενται εἴοη 9ύο, την ὀωριστι καὶ τήν 
/ Δ δὰ 3) ’ Ν ω Δ ’ Δ δὲ 

Φρυγιστὶ, τὰ ὁε ἄλλα συνταγµατα τα µεν Δώρια τα ὁε 
Φᾧ / ἳ ” / 1 Φ 9 ο/ « 

ρύγια καλοῦσιν. μαλιστα µεν οὖν εἰώθασιν οὕτως ὕπολαμ- 8 
’ ι - - 9 ’ 4 3 / ς 

βανειν περὶ τῶν πολιτειῶν' ἀληθέστερον δὲ καὶ βέλτιον ὡς 
- ο Ὁ] [αν - - 

ἡμεῖς διείλομεν. δυοῖν Ἰ μµιᾶς οὔσης τῆς καλῶς συνεστηκυίας 
π / 4, ῃ Α 4 » Φ , 

τᾶς ἄλλας εἶναι παρεκβασεις, τας μεν τῆς εὖ κεκραµένης 
8 4 - ’ . Δ 

ἁρμονίας, τᾶς δε τῆς ἀρίστης πολιτείας, ὀλιγαρχικὰς μὲν 
4 9 

τὰς συντονωτέρας καὶ δεσποτικωτέρας, τὰς ὃ) ἀνειμένας καὶ 
’ 

μαλακὰς δηµοτικάς. 
- 4 ’ 

Οὐ δεῖ δὲ τιθέναι δηµοκρατίαν, καθάπερ εἰώθασί τινες 4 
- - ή Δ ” - 1. 

νῦν ἁπλῶς οὕτως. ὅπου κύριον τὸ πλῆθος" καὶ γὰρ ἐν ταῖς - 
1ΠΟΙΟΤΠ 

αι . 

ὀλιγαρχίαις καὶ πανταχοῦ τὸ πλέον µέρος κύριον’ οὐδ) ὁλι- ἸῬεένοεν 
/ 9 , . / α. / κ ο ο ἀθεΙΠοσταΟΥ 

γαρχίαν, ὅπου κύριοι ὀλίγοι τῆς πολιτείαο. εἰ γὰρ εἴησαν απά 
οἱρατο]γ. ε / / .] ’ ο ’ ε / ’ 

οἱ παντες χίλιοι καὶ τριακὀσιοι, καὶ τούτων οἱ χίλιοι πλού- 
« 4 α 9 - ε. [ 4 ’ 2 

σιοι, καὶ μὴ μµεταδιδοῖεν αρχΏς τοῖς τριακοσιοις και πένησιν 

ἐλευθέροις οὖσι καὶ τἆλλα ὁμοίοις, οὐθεὶς ἂν φαίη δημοκρα- 
- ’ ε / δν ο / λ -ν / 4. 

| τεῖσθαι τουτοῦύυς. ομοίως οε και ει πενητες Μεν ὀλίγοι ΕίΕΝΟ 
ου 

συντάγματα] ΄ οοπιρΙπαΙοηθ.᾽ απαβοαίίοη βο. Έον {πο βαρ]εοῦ οἳ 
8 δυοῖν ἢ μιᾶς] ΟΗ. 11. 1. βασιλείας 

καὶ ἀριστοκρατία». Ἠοθ ΠΙΕΠΙΙΟΠΒ {1ο 

Ἠγαῖ {ογ ο βαίο οἱ βἰγίοῦ 40ο ΤαΟΥ; 
ἴ]ιαΥ ατο πο Όντο ΓΟΓΠΙ8 οἱ πο ἀρίστη 
πολιτεία. 

συντονωτέρας] “πο βΙοῦθσ, ΠΙΟΓΘ 
τ]ρῖᾶ, απιά ΠΟΤΟ ατΡΙΓΑΥΥ.᾽ 

ἀνειμένας] Όοπιρατο Τηπο. π. 39. 
ἀνειμένως διαιτώµενοι, “6ΔΒΥ.᾽ 

««Τηο ἀϊῑθάποβοη Ῥεύπεεη αΓΙβ[Ο- 
᾿ΟΤΔΟΥ απᾶ ἀθΠΙΟΟΤΑΟΥ, 38 ΟΟΙΙΤΙΟΠΙΥ 

 οοποθϊνεᾶ, 15 ποῦ α Ἱορῖσαὶ ἀῑδαάποῦίοη 

οἳ Κῑπᾶ, {οαπᾶεά οἨη α Ῥτθσϊβο Ἠπε οὗ 

περαταξίοπ, Ῥτξ τηθγοῖγ εν ἀἰπποίίοη ος 
ἀορτθε, απά 8ο οἱχ Ῥτοροβίδίοηβ αβοιῦ 

{ λθτα πηαςῖ Ῥο Ππαϊθεά {ο ἰεπάφποῖρβ.” 
Τ,ονῖβ, ον. Ορίπίοπι, 495, απᾶ ποῖθ. 

νυνα ἐν λοαῦ ἁπλῶς οὕτως] 

8 Οµαρίετ, οοππρατο ΙΙ. 8. 

πανταχοῦ] Οοπιρατε Ἰαΐοτ, αὐ ΥΤΤΤ. 

7, τὸ δ᾽ ὅτι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσιν ἐν 

πάσαις ὑπάρχει. 

8 Ἱωπ ΙΙΙ. 8, Ῥονετγ απἆ υθα]Ἡ 

4πτθ πιαάθ {πο ο]ιατασῦετὶβί]οβ Τ6βΡος- 
ΏνεΙγ οἳ ιο πο {9ΓΠ1ΙΒ, ἀΘΙΠΟΟΤΑΟΥ 
αηπᾶ ο]ρατο]μγ. Ίος ἆοθ {πο βἰαίθ- 
πιεηῦ Ἠθτο τηδάε, ὅταν οἱ ἐλεύθεροι 

κύριοι ὥσιν, οἰαβι νηὮ πα Γογττηες 

0Ἠ6, 356 1ΗΔΥ Ὦθ 8εεη {ΤοπΠ1 α οοηβϊάθτα- 

ποπ οΕ {ο νγοτάς ἵη {πε Ἰαδὺ βθοίῖοη οϐ 

1ΤΙ. 8, εὐποροῦσι μὲν γὰρ ὀλέγοι, τῆς 

δὲ ἐλευθερίας µετέχουσι πάντες. Όοπι- 

Ῥ8σο 3ἱβο {19 επ οἱ ἐς ΟΠαρίετ, ὅταν 
οἱ ἐλεύθεροι καὶ ἄπορο. Τ]μο ποτά 
ἐλεύθεροι πιαβῦ Ῥο {ἑακαη ἵπ απ οχο]ι- 
βἶνο Β6ΠΡ6, ἴ]ο οίσζεηπς Πο Ἠατο πο- 

ππς αἱ ὑμαῖγ οἱ πεπεΒϊρ {ο βτουπᾶ 
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Τ]νο ᾱἷκ- κρείττους δὲ τῶν εὐπόρων πλειόνων ὄντων, οὐδεὶς ἂν ὀλιγαρ- 

.. χίαν προσαγορεύσειεν οὐδὲ τὴν τοιαύτην, εἰ τοῖς ἄλλοις 

ο” οὖσι πλουσίοι μὴ µετείη τῶν τιμῶν. 

οἸἱρατοἨγ. λεκτέον ὅτι ὃῆμος µέν ἐστιν ὅταν οἱ ἐλεύθεροι κύριοι ὦσιν, 

μάλλον τοίνυν 

ομως 3 . ’ ' ι 

Γ300 Β ὀλιγαρχία ὃ) ὅταν οἱ πλούσιοι. ἀλλὰ συμβαίνει τοὺς μὲν 
Φ ’ α Δ ή 

4 πολλοὺς εἶναι τοὺς ὃ) ὀλίγους ἐλεύθεροι µεν γαρ πολλοι, 
’ 3 / Δ Δ ο . Δ ’ θ ὸ ’ 

πλούσιοι ὃ) ὀλίγοι. καὶ γὰρ ἂν εἰ κατὰ μέγεθος θιενέµοντο 
/ / 9 4 ’ 

τὰς ἀρχάς, ὥσπερ ἐν Αἰθιοπίᾳ φασί τινες, κατὰ κάλλος, 
: - ΔΝ ” . 8 - - 

ὀλιγαρχία ἦν ἄν' ὀλίγον γὰρ τὸ πλῆθος καὶ τὸ τῶν καλῶν 
8 Δ - ’ 5 . α) 3 δε . ’ / 

ςκαὶ το τῶν μεγάλων. οὐ µην ἀλλ οὐὸε τούτοις μόνον 
- ’ .) ) . 

ἱκανῶς ἔχει διωρίσθαι τὰς πολιτείας ταύτας ἀλλ ἐπεὶ 
) / λ -. δ Α ο / ο 

πλείονα µθρια καὶ τοῦ ὀήμου και της ὀλιγαρχίας εἰσίν, ἔτι 

διαληπτέον ὡς οὔτ' ἂν οἱ ἐλεύθεροι ὀλίγοι ὄντες πλειόνων 
- Ὀὶ ’ ”. 

καὶ μὴ ἐλευθέρων ἄρχωσι ὀῆμος, οἷον ἐν ᾿Απολλωνίᾳ τῇ ἐν 

ϱ ἸἹ]ονί ὶ ἐν ΘΟή ν Ίτων γὰρ ἑκατέρᾳ τῶν τῷ ᾿Ιονίῳ καὶ ἐν Ὀήρᾳ (ἐν τούτων γὰρ ρς 
/ 3 Ἄ αμ ε / ορ ᾱ 

πόλεων ἐν ταῖς τιμαῖς ἦσαν οἱ διαφέροντες κατ εὐγένειαν 
- 3 3 / / ” 

καὶ πρὠτοι Κκατασχόντε τὰς ἀποικίας, ὀλίγοι Όὄντε, 
ών 4 Δ . Α , πα 

πολλών)» οὔτ᾽ ἂν οἱ πλούσιοι διὰ τὸ κατὰ πλῆθος ὑπερέχειν, 
ο. Ὡω 9 ων Ἀ / 9 - 8 α-. 6 

ὃημος, οἷον ἐν Ιολοφώνι τὸ παλαιόν' ἐκεῖ γὰρ ἐκέκτηντο 
Δ κ ο ε / Ν , Ν / Δ 

µακραν οὐσίαν οἱ πλείους πρὶν γενέσθαι τον πὀλεμον τον 
' .. 6 πρὸς Λυδού. ἀλλ᾽ ἔστι δημοκρατία μὲν ὅταν οἱ ἐλεύθεροι 

ΔΏΥ οἸαίπῃ οἩ, οχο]ιάϊησ θβρεοἰα]]γ ος 
οοὔσβο, {γοπῃ {Ώθ σεπετα] οοπζοχῦ, ΑΠΥ 
οἰαῖτη Ώιβεά οη Ῥτορετίγ. 

Ἰ]κε]γ {ο {οπο]Ἀ οη ἴλπε απθβθῖοη οἱ α 
βΠ]Φ]1 ἀοπαϊπαπί Ῥορα]αίίοη τα]ης ογετ 

ἃ Ίατσο βαν οη9, ἵηπ α ρατή οὗ Ἠ18 νγον]ς - 
ν/ηοτθ ο Ἠα8 βο]εΙγ {ο ἐγεαῦ ο{ ἔετοία- 
Ώοης οἱ {1ο οἱίΖοἨΠΒ 6ο 9Π0 αποίἨοτ. Τπ - 
{αοὔ, 1 ο περαγε 18 Ἱκερί, Ι 5εε Ῥαό 
0Π6 ΤΘΒΟΊΤΟΘ:. ἐλαί Ἱς, {ο τηα]ο ἐλευθέ- 

ρων νἹτίπα]]γ εὐγενεῖ. Τ]Ἡ18 16 Ῥοτπθ 

οαύ Ὀγ ιο οοη{εχί, οἱ διαφέροντες κατ᾽ 

εὐγένειαν, επᾶ ἴἶλο αββχίπρ {λῖ βοΏβθ 
{ο ἔ1λθ πνογά πυνου]ά τωα]κε {ο Ῥέββασο 
α {οτοῖρ]ο Π]αβίταίϊοη οἱ 4η δατ]]θς οης, 

111. χιπ. Τ3, οἱ δ᾽ ἐλεύθεροι καὶ εὐγε- 

νεῖς ὡς ἐγγὺς ἀλλήλων. 1{ ἆοθρ ποῦ 

4 συμβαίνει] οοπηρ8το αρα ΠΤΙ. 
ν1π., 6; ηιπηΡετ 18 Ῥαΐῦ αηπ αοοϊἀεηῦ, 

Αἰθιοπίᾳ] Ἠετοά. ΤΠ. 29. 

6 τούτοις] βο. ἐλευθερίᾳ καὶ πλοῦτῳ. 

διαληπτέον] νε πιαβί ἆτανν {ατύλοτ 
ἀϊβί]ποῦίοηθ, αηᾶ βαγ.᾽ 

μὴ ἐλευθέρων] ἜΤ]ήβ πορανο 18 
ουτῖοιΒ, απά ἵπ πο παγ τοφυῖτοά Ὦγ 
ἴμοθ β6Π686, θ ομπ ἸατάΙγ ΑαΏΡοβθ 

(λαῦ οἴίμετ αὐ Αγρο]οπῖα ος Τηετα, 

ἴποαρ]ῃ νο που Ῥαό Πθ]ο οἱ οἴίμον, 

ὕο 1Ω8ΒΒ, 9οΥετ Ὑηοπι {πο οτἱἰρίηα] 

οο]οπ]βίᾳ τια]εᾶ, νοατο ποῦ {1θ686; ΠΟΥ 

πγου]ά Ατίβζοῦ]ο ἵπ αΏΥ 0389 Ἠαγο ΌθοἨ 

ΒΘ6ΤΗ, Ίούγενος, 645Υ {ο αἀορυ 08, 

απά γεῦ 16 18 Ῥοΐΐαχ, Ῥετ]αρς, παω ο 

ἀϊβοπτά ιο µή, πν]]ο]ι ΊαΒ το οῬ]οοβοα 

ατροά αραἰηβύ 16 Ῥαῦ 115 ἀΠου]0γ. 
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. ν / ” Αα 9 ο λὰ 9 , 

καὶ ἄποροι πλείους ὄντες κύριοι της ἀρχῆς ὡσιν, ὁλιγαρχία 
9 ϐ ε [ ἁ 8 , αρ ” 

ὁ) ὅταν οἱ πλούσιοι καὶ εὐγενέστεροι ολίγοι ὄντες. 
ὍὋ ἡ Ὁ ών / Ν οὐ ο) ον ᾷ 5/ τι µεν οὖν πολιτεῖαι πλείους, και ὃι Ἡν αἰτίαν, εἴρη- 7 
ὃ , ἆ- Π - 9 , η ’ π ὸ . ; Τ]ιο νατ]είγ 

ται" [ ιοτι 9ὲ πλείους των εἰρημένων, καὶ τίνες καὶ ὁιά Τί, οἳ ῄονετῃ- 
πηεηίς ἆθ- 

λ ἡ] / 3 Ν / / Ῥοσάς - «Ν 2 « 9 / α 3 . 

γοῦμεν γαρ οὐχ Ἐν µέρος ἄλλα πλείω πᾶσαν ἔχειν πολι». ο ωσ 
9 . , .. να, ο 6 6Ι6- 

ὥσπερ οὖν εἰ ζφου προηρούµεθα λαβεῖν εἴδη. πρώτον ἂν πιοηίς οἙ 
βοοϊθίγ. 

λέγωμεν ἀρχὴν λαβόντες τὴν εἰρημένην πρότερον, όμολο- 

- ” [ο Γω) ’ 

ἀποδιωρίζομεν ὅπερ ἀναγκαῖον πᾶν ἔχειν ζῴον, οἷον ἔνιά τε 
” Λ υ - Δ 

τών αἰσθητηρίων καὶ τὸ τῆς τροφΏς ἐργαστικὸν καὶ δει τι- 

κὀν, οἷον στόμα καὶ κοιλίαν, πρὸς δὲ τούτοις, οἷς κινεῖται 
” 4 . 

µορίοις ἕκαστον αὐτών' εἰ δὴ τοσαῦτα εἴδη µόνον, τούτων 
9 / ΄ αμ) Ὁ 1 / / ῃ / 

ὃ) εἶεν διαφοραί, λέγω ὃ᾽ οἷον στόµατός τινα πλείω γένη 
Γ 4 Αα ο 

καὶ κοιλίας καὶ τῶν αἰσθητηρίων, ἔτι δὲ καὶ τῶν κινητικών 
- Α .] ’ 

μορίων. ὁ τΏς συζεύξεως τῆς τούτων ἀριθμὸς ἐξ ἀνάγκης 

ποιήσει πλείω γένη ζῴων (οὐ γὰρ οἷόν τε ταὐτὸν {φον 
” / / ὃ / ε / ὸδ6 1) ”/ 

ἔχειν πλείους στόματος διαφορᾶς, ὁμοίιως ὃε οὐ ὥτων)» 
ο/ . ο - ’ / δα / ὥσθ᾽ ὅταν ληφθῶσι τούτων πάντες οἱ ἐνδεχόμενοι συνδυα- 

σµοί, ποιήσουσιν εἴδη ζῴου, καὶ τοσαῦτ᾽ εἴδη τοῦ ζῴου 
4 Α .] 

ὅσαιπερ αἱ συζεύξεις τών ἀναγκαίων μορίων εἰσίν. τὸν 9. 
Δ τ [ω) - 

αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν αἰρημένων πολιτειών' καὶ γὰρ αἱ 
Δ - ” 

πόλεις οὐκ ἐξ ἑνὸς ἀλλ᾽ ἐκ πολλῶν σύγκεινται μερών, 
α/ / ’ υπ] 1 Ὁ) ] 4 Δ 4 λ 
ὥσπερ εἴρηται πολλακις. "Ίν μὲν οὖν ἐστὶ τὸ περὶ τὴν 

| ἳ - . . Ν 

τροφὴν πλῆθος, οἱ καλούμενοι γεωργοί, δεύτερον δὲ τὸ 1291 
4 - Φα 

καλούμενον βάναυσον' ἔστι δὲ τοῦτο περὶ τὰς τέχνας ὧν 

7 διότι] 'Τ]αῦ 11οΥ ατο. “Ῥρουμδο | ἴλαῦ Τ ]π]ς 16 βαροτβιοιβ. Τὸ βοθτης 
.]οβε 41ο, 1εῦ π8 ΒΑΥ ού {ευ ατο, | ἀμβου] {ο Ἱπιασῖπο {ιαῦ Ατὶριοῦ]ο 
Β{ΦΗΣ, νγοι], 8ο 8οοη αξνετ ἀθομπίπρ {λα 

τῶν εἰρημένων] ἴα Όννο σοεπετα]]γ | επιπηεγαΒίοΏ ΟΠ ᾖ]λθ ερεοῖΠο ρτουπά 

βροκεη οἳ, ἆεπιοσταογ απά οἸρατομγ. | ἴλπαί 10 Ὠδά Ῥθεεη πηαἆς, επύθγ Ιπίο 16, 

1 ελοι]ά, 1 οοπ{θβς, πήθη {ο ἔμτονν οαῦ ; απά η βπο] ἀθίαα]. 10 οοπβΙα{θΒ πο 

{πο πνλο]θ οἱ πν]λαῦ {οἱ1οννβ, {ο {1ο οπά | ἀϊβιοι]γ οἱ ς ρατῦ οἳ {ο Ἐοοῖς, 
οἳ 5 το, ος ΤαῦἨεχ {ο πρότερον, δ 2ο, 45 |) Οπμαβθ. ΙΠ.-- ὙΠ., ναι Ἴιθτο 16 8ο 

α 1ποΥΘ τοροΒΚίοη, τοηάθτοά οπἠίτοἰυ | πιποῖι {ναί Ίοοίς Ἠ]κο τορεήίον; Ῥαῦ Τ 
ἩΏΏΘΟΘΒΒΑΣΥ Ὦγ Ατρζοί]ε” αρροαΗηρ, | (Π]π]ς απΥ οἴμον οἱ ο βεειηῖπρ τερο- 

ἵπ ΟΕ, ΤΤΙ. 4, ο Ἠ18 επιπηεταοη οἳ | δίοπβ θαβῖθ; 0ο ἀε[επά Όπαη {ιο οΏθ 

ιο γατίοιβ Ῥατίς οἱ α βἰαῦθ. ΑΑ 191, | αοὐυια]]γ απἆετ οοπβϊἀεταβίοη. 

16 16 Ῥοίέου {ο κεερ 16, απἀ, 38 ἵη οἴ]θς 8 ἐργαστικόν] ΄Τιαῦ γνοτκα αρ.) 

οΏδθς, 1 Ιπο]οβθ 16 ἵηπ Ῥτασ]κείβ {ο ΒΊΟΥ; ϱ Τ]18 18 α τερεἰθίοη οἱ ΤΙ. 4. 
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«ΝΑ / Μπ ν, να ’ ! ” 4: 
Τ]ο νατ]- αγνευ πόλιν ἀδύνατον οἰκεῖσθαι" τουτων δὲ των τεχνων τας 

οἱ18 εἶθ- 4 η ών, ε ’ δεῖ « η . 4 9ἡ Δ ον 
τωθηΐς ο ΑΜεν ἐξ αναγκης υπαρχειν ει, τας δὲ εις τρυφἠν { το καλώς 

αἰαΐο. 
οσο -- 

/ « λ » 3 Δ λ 2 / λ / 
1Ο πρασεις και τας ὧὠνας και τας εμποριας και καπηλείας | 

- { 8... . / ρα - Δ λ ν ην. τρίτον ὃ) ἀγοραῖον' λέγω ὃ᾽ ἀγοραῖον τὸ περὶ τὰς 

ὸ ” / . Δ / / δὲ / 

ιατρίβον. τέταρτον δὲ τὸ θητικόν. πέμπτον δὲ γένος 
Δ - Ώ - 

τὸ προπολεμῆσον' ὃ τούτων οὐθὲν ἠττόν ἐστιν ἀναγκαῖον 
ε / 9 λλ 4 ὸ λ ’ -. 3 - ς 4 . 

τι ὑπάρχειν, εἰ µέλλουσι μῆ δουλεύσειν τοῖς ἐπιοῦσιν. μὴ γαρ 
Δ . : ) 5 , ” ο . . , 
ἐν τῶν ἀδυνάτων ᾗ πόλιν ἄξιον εἶναι καλεῖν τὴν φύσει 
ὸ ’ 9 ’ Δ ε / Δ δὲ ὰ - 3 ” | 

οὐλην' αὐταρκης γαρ ἤ πὀλις, το 9ε ὀοῦλον οὐκ αὕταρκες. 

διόπερ ἐν τῇ πολιτείᾳ κομνψῶς τοῦτο, οὐχ ἱκανῶς δὲ εἴρηται. 
’ ’ - ’ ν 

τα φησὶ γὰρ ὁ Σωκράτης ἐκ τεττάρων τῶν ἀναγκαιοτάτων 
/΄ - ’ 4 ’ « ’ ν Δ 

πόλιν συγκεῖσθαι, λέγει δὲ τούτουξ ὑφαντην καὶ γεωργον 
’ ) 

καὶ σκυτοτόµον καὶ οἰκοδόμον' πάλιν δὲ προστίθησιν, ὧς 
’ 4 3 - 

οὐκ αὐτάρκων τούτων, χαλκέα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς ἀναγκαίοις 
’ - 

βοσκήµασιν., ἔτι δ) ἔμπορόν τε καὶ κἀπήλον, καὶ ταῦτα 
’ ο /' [ο] 5 πάντα Ὑγίνεται πλήρωμα τῆς πρώτης πόλεως, ὡς τῶν ἀναγ- 

καίων γε χάριν πᾶσαν πὀλιν συνεστηκυῖαν, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ 
- ο. .) - 

καλοῦ μᾶλλον. ἴσον τε δεοµένην σκυτέων τε καὶ γεωργῶν. 
Ν 9δ Α . ’ 3 διὸ ’ . “3 

13 Τὸ δὲ προπολεμοῦν οὐ πρὀτερον ἀποὐίόωσι µέρος πρὶν Ἡ 
[ο ... - [ή 

τῆς χώρας αὐξομένης καὶ τῆς τῶν πλησίον ἁπτομένης εἰς 
/ - 

πόὀλεμον καταστωσιν. 
9 4 4 πο - ’ Δ 

ἀἆλλα . µην και εν τοῖς τετταρσι και 

19 ἐμπορίας καὶ . καπηλείας] Ἔ]ο 
ΓΟΥΙΩΘΥ 1Π0ΓΘ Ὑλο]εβα]θ, ο Ἰαζύθν 

ΤΩΟΤΘ τοἰα]], {]ιθ παράστασις οἳ Ι. 11. 
8, 8 ἐμπορίας τερΓεβεη{Β {ο φορτηγία 

αΏά ναυκληρία οἳ {16 881ηθ Ῥαββαρθ, 

τὸ θητικὀν] 18 {Πο µισθαρνία. 

τούτων οὐθὲν ἡττόν] ΟΌοπιρατο ΠΤΙ. 
ΧΙΙ. ϱ, ἄνευ μὲν τῶν προτέρων ἀδύνατον 

εἶναι πὀλιν, ἄνευ δὲ τούτων οἰκεῖσθαι 

καλῶς, 

δουλεύσειν] Όοπιρατε ΤΥ. (ΥΤΙ.) αν. 

3, κατὰ γὰρ τὴν παροιμία», οὐ σχολὴ 

δούλοι». 

ΙΙ τὸ δὲ δοῦλον οὐκ αὔταρκες] Οοπι- 
Ῥατο 1. 1Υ. 6, ἴ]ιε ἀεβηϊδίοη οἳ α εανο, 

ὃς ἂν ἄλλου ᾖ ἄνθρωπος ὦν. 

12 τεττάρων] 38 τερτοβεηθίηρ {ο 

Ῥτίτιατγ ψναπῦς οἱ 1ηςή---{οοᾶ, β]ιε]δοτ, 

οἰούμῖπς, 

ἐπὶ τοῖς ἀναγκαίοις βοσκήµασυ] 

«0λοβθ Ὑγο ατα Το ἴαἷκθ ο.τε οἱ ἴἶιθ 

οα{ΐ]θ πεοθβΒαΣΥ {οτ {πθ βαΏβίαίεπος οἳ 

ἴπο Ῥορι]αξίοη. 
πλήρωμα] ιο οοπιρ]επιεηῦ,' ΤΤΙ, 

Χ1ΙΠΙ. 14. 

τῆς πρώτης πόλεως] ποῖ οἳ {λε 1ά6α] 
βίαΐ9, Ῥαῦ “ο πο βίαίο ἵπ 158 απιρ]οβε 

απά τηοβῦ εἸεππεηίατΥ {ογπα. ΟοΠΠρ8ΥΘ᾽ | 

ΤΥ. (ΥΤΙ.) 1ν. 11, πρώτην πόλω---τὴν 
ἐκ τοσούτου πλήθους ὃ πρῶτον πλῆθος 

αὔταρκες. 

ἴσον τε δεοµένην] ΄ απᾶ α5 ἔλοισ] 1έ 

βίοοά ἵπ θα] πθεᾶ ος, 

13 τῆς χώρας αὐξομένης] ΄ἵπ ϱ0Π86- 

4πεποῬ οἳ {1θ Ιπογθαβθ οἱ ἴθγτῖδοτγ 
απά 108 οοπίαοῦ νη(Ὦ 108 πεἰσΏΏοιιτς.᾽ 

ἐν τοῖς τέτταρσι] ΄Τπ 8 [ουν ρτῖ- 
ΏΙΑΤΥ 0Π68.᾽ 

μεν. ἓ 

ὂν ο Ἕμαμιν ψ 

ο ο ο ον το 
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- ” - .) - ὉὉλ ια] 

ποις ὁποσοισοῦν κοινωγνοις αναγκαιον ειναι πινα ᾖτον 

9 ὸ ’ 4 ” Ν δί ά Ὁ Ώ 

ἀποδώσοντα καὶ κρινοῦντα το ὀἰκαιον. εἴπερ οὖν καὶ 
. ” ’ 4 ’ ο. ο] ο) 4! / 

ψυχὴν ἄν τις θείη ζῴου µόριον μάλλον Ἡ σῶμα, καὶ πόλεων 
- ” ’ - ] 3 / ῳ ” 

τὰ τοιαῦτα μᾶλλον θετέον τῶν εἷς τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν 
ς Ν Δ 4 Δ ’ 

συντεινόντων, τὸ πολεμικον καὶ τὸ µετέχον δικαιοσύνης 
ὸ - Δ 4 ’ Ν / ςϱ 9 | 

ικαστικῆς, προς δὲ τούτοις τὸ [βουλευόμενον. ὅπερ ἐστὶ 
ο ” . ” ᾗἩὉ ”/ . 

συνέσεως πολιτικῆς ἔργον. καὶ ταῦτ εἴτε κεχωρισµένως 
ε ’ 3 “/ - .) - Ἰθὲ ὸ ’ 3 Δ 

ὑπάρχει τισὶν εἴτε τοῖς αὐτοῖς, οὐθεν διαφέρει πρὸς τὸν 
8 ’ | [ωο) - 

λόγον’ καὶ γὰρ ὁπλιτεύειν καὶ γεωργεῖν συμβαίνει τοῖς 
- ’ / ”/ ν Αα . - 

αὐτοῖς πολλάκις. ὥστε εἴπερ καὶ ταῦτα καὶ ἐκεῖνα θετέα 
’ - / Δ ο / ε Ν 9 Αα. 

µόρια τῆς πόλεως, Φανερον ὅτι τὸ Ύε ὁπλιτικον ἀναγκαῖόν 
ι] ’ ην ’ σα ὸ δὲ . - 9 / 

εστι µόριον τῆς πόλεως. ἐἔβόομον ὁὲ τὸ ταῖς οὐσίαις λει- 

τουργούν, ὃ καλούμεν εὐπόρους. ὄγδοον δὲ τὸ δημιουρ- 

Τ]ο νατ]- 
οι ϱ16- 

πηεη{ς ος 

βΒί8ΐ9ο. 

τή 

-- 5 

Δ λ λ 1 λ κ) λ 4 ϱ »/ 5 ΄ 
γικον και το περι τας αρχας λειτουργούν, ειπερ αγευ 

9 Π 4 4. / 9 ον Ὁ ΑΦ) 
ἀρχόντων ἀδύνατον εἶναι πόλιν. αναγκαῖον οὖν εἶναί 

/ . κ. - 

τινας τοὺς δυναμένους ἄρχειν και λειτουργούντας Ἶ συνεχῶς 
Ὁ Δ ῷν 
ἤ κατα μέρος τή πόλει ταύτην τὴν λειτουργίαν. λοιπὰ 
δν αν σον / ὃ , η / λ / 
ε περὶ ὧν τυγχανοµεν ὀιωρικότες ἁρτίως, το βουλευό- 

ο ” ’ - - 

µενον καὶ κρῖνον περὶ τών δικαίων τοῖς ἀμφισβητοῦσιν. 
ο ο - - η 

εἴπερ οὖν ταῦτα δεῖ γενέσθαι ταῖς πὀλεσι καὶ καλώς 
’ ια / 9 - 4 ’ ωὶ ΄ 

γίνεσθαι και δικαίως. αναγκαιον και Μετεχογντας ειναι τινας 

ΒΘΕΠΙΒ {1ο τεαβοηῖηρ οἳ {πο Ῥαββαρο. 

16 18 ποῦ, Ἠογ6γετ, οἶθαγ, 

14 ὅπερ] τὸ βουλεύεσθαι. 

συνέσεως πολιτικῆς] ΄ ινε Ἱαάρταεηῦ - 
αρρ]θά {ο Ῥομίοα] πιαθύοτβ,᾽ Είῑ. νι. 

ΧΙ. Ῥ. ΤΙ43, 1Ο. 

ἕβδομον] Ἀίοἷκεβ Ῥτοροβθβ ἕκτον, 
Ῥαό Ί ἄπά ο αἰχίῃ οἶαθ ἵπ δ 14, 

τὸ µετέχον δικαιοσυνῆς δικαστικῆς. 
16 ὥστε εἴπερ καὶ ταῦτα, κ.τ.λ.] 

«95ο ἐλαί 1, α8 Ἱηπ {αοῦ νο ἆο, νο πα] 

ῬοΐῦἩ ἴ]θ οἶαβ. οἱ ου] ναίοτβ απά Όιαί 

ψἨ]ο] Ἰαάσες απά ἀε]ιρεταῦθβ, 688εΠ- 

{ἱα] ρατῖς οἳ οατ βίαΐο, 16 15 απ εγ]ἀεηί 

οοΏβθ“πεποθ ἴπαῦ {πο πα]Ἠίατγ οἶαβς, 

αἲ Ἰοαςέ, νυΏῖοὮ 19 οοπ]οϊηθά η ῬοίἩ, 

ος οαραβ]ε οἱ Ῥοΐηπς βο, ἵψ πθοθββατΙ]γ ο, 

ρατῦ ο{ οἳσ Ααὐαῦθ.᾽ Το το Πίατγ ο1αββ 

ταῖς οὐσίαις λειτουργοῦν] “Βετνίησ 
ἴμο βαΐθ νι 168 ρτορετίγ,’ ΤΥ. (ΥΠ.) 
ΥΙΠ. Ἰ, 9. 

16 τὸ δημιουργικόν] ΄Τηο Ῥοάγ οἳ 
πηβρ]βίταῦες.᾽ Τηο9 ννογᾶ δημιουργός ἵη 

Όμ]β β6ηβθ 198 νο]] ΚΠοσγη, 

17 ταῦτα] Αο. τὸ βουλεύεσθαι καὶ 

κρίνει». 

18 ποῦ οοποεϊνεά οἱ 38 πηιοΙγ ἀϊδάποί, 

Ῥαΐ6 ΙάεπαΠοά νο οπθ ος ἴπο οἴμετ ος 

ἔννο «Ἰαββος ; 1 Ῥοῦ] αγο οοπιρτοµαπάεά, 

εν]ἀεη{Ιγ 6 πηιβῦ ὮῬθ Αο {οο, νι 
πηΙοἸουου 10 πιαΥ Ὦθ οοπαρίηθᾶ, Τηῖ8 

τῶν πολιτικῶν] ἀερεπάβ οἩ τωας. 
ΤἨετο πηαβί Ὦθ αΠΠοπσ ἴμο οἵδίζ6ΠΒ 

βοπιθ ποῦ πηζμοαῦ ν]τίπο,-- πιοτα], {ου 

ἴμο ἀεοϊβῖοηῃ οϐ οα1β68; Ιπίε]ασαα], 

Του ἀερεταῦίοη. 

1201 Β 



Τ]ο νατ]- 

οἱβ ϱἶθ- 
. -- ε ’ 

1πεηίβοξ α αυτοις υπαρχειν 

βίαῖθ, 

18 

19 

20 
Τ]ηα ἀῑπετ- 
επ {ογηβ 

οἱ ἀἆθππο- 
οΓ8ΟΥ. 

/ 
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- - - « 5 ” ’ 3 
ἀρετῆς τών πολιτικών. ἸΤὰς μὲν οὖν ἄλλας δυνάµεις τοῖς 

- - ” . 

ἐνδέχεσθαι ὀρκεῖ πολλοῖς, οἷον τοὺς 
“ω - Δ - ” . 

αὐτοὺς εἶναι τοὺς προπολεμούντας καὶ γεωργούντας και 

τεχνίτας, ἔτι δὲ τοὺς [βουλευομένους τε καὶ κρίνοντας" 
Α Α Α. ’ .) ’ 

ἀντιποιοῦνται δὲ καὶ τῆς ἀρετῆς πάντες. καὶ τὰς πλείστας 
3 .) ” ο, [ή 3 ια) ’ . 

αρχας ἄρχειν οἴονται δύνασθαι. ἀλλα πένεσθαι καὶ 
. ” ΄ 

διὸ ταῦτα μέρη μαλιστα 
3” . . 

ἔτι δὲ διὰ 
Δ 3 Δ 4 4 ω - 3 ΝΔ ’ 

τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοὺς μὲν ὀλίγους εἶναι τοὺς δὲ πολλούς, 

- 4 9 . ἀδυ 

πλουτεῖν τους αὐτους ἀὐύνατογ. 
4 ων / ε ο λ ο ψ 

εἶναι δοκεῖ πόλεως, οἱ εὔποροι καὶ οἱ ἄποροι. 

[ο ) ή ’ / ” - / / 

ταυτα εναντία µερη φαίνεται των τῆς πόλεως µοριων. 
” αι .] ’ . 8 ε .) ’ 

ὥστε και τας πολιτείας κατα τᾶς ύπεροχας τούτων 
ο 8 δύ - ὸ - Ὡ] ὸ / . 

καθιστᾶσι, καὶ 9ύο πολιτεῖαι ὁοκοῦσιδ εἶναι. Ἰμοκρατία και 

ὀλιγα ρχία. 
- 4 ο) ο πι ’ 3 ὃ 4 ’ 

ὅτι µεν οὖν εἰσὶ πολιτεῖαι πλείους, καὶ ὁια τίνας 
σα, ” / 9/ 5 λ λ ρδἩ 

αιτιᾶας, ειρηται πρότερον’ | οτι ὸ εστι και δημοκρατίας εἴδη 

πλείω καὶ ὀλιγαρχίας, λέγωμεν. 
. | - . 

[ φανερὸν ὃὲ τοῦτο καὶ 

18 διὸ ταῦτα, κ.τ.λ.] ἃ5 νγεα]ῦῖι απά 
ῬογετΥ οαηποῦ πηθεῦ Ἰη {πθ βαΤηθ 

Ῥεορ]ίθ, απά {πο σθαΙγ απᾶ Όιο 

Ῥοου οοπβθααθΏϐΙγ πωαθύ αἱναγβ ο 

ἀϊβαποῦ οηθ Τοπ ἴμθ οἴ ματ, υ]]βί 

α1] οὔμετ ἀἰθθποίοηβ 3το Ί6βς ΑΏΡτο- 

οἰαῦ]ε, {118 18 με οπθ Ώχες οἩ, πα {λε 

βἰαΐθ 18 οοπαπηοΏΙγ ἁἀῑνιάεά Ἰπίο {λοβδο 
Όντο ρατῦθ, απά {ποπ ἴλπο αοοϊἀεηῦ οἱ 
Οιεῖτ ἀῑπετίηρ Ἰη πππηῬαςσ, ἴ]θβο ἔνπο 

βἰαπά ἵη {1 πιοβῦ πηατκοά ορροβῖδΙίοη 
ἵο οπθ αποίἨὮθτ. Τη ἄγοθοῬ απᾶ Ὥοπης, 

38 ἴη πηοάρτΏ Ἓνπχορο, ἴμο Ῥτοβ]ετα ος 

Όιο ορροβΙᾷοη Ῥεύνεευ ἴ]πο Ἠανο-α]]ς 

απά {πο Ἠαγε-ποίμίηρς, {ο Ῥοττον; Μτ. 

Οατ]γ]ε Ίχησαασο (Φαγίο» Πεδαγίιφ), 

πγ8 οΏθ ν/]λ]ο οοι]ά ποῦ Θ8οαρθ {λε 
Ῥ]]οβορῃῖο βἰαίθΒΙΙΔΗ, τηοβῖβεᾶά 5 10 
88, απ 1π ΒΟΙΩΘ ΒΕΠΒΘ τεπάεγθά 64ΒΥ 

Ὦγ ὅιε εχἰβύεπος οἱ βΙΥΕΡΥ. 
29 ΙΓ μς βεοῖοπ {ο]]ονγεά 1Τηηθ- 

ἀἰαίε]γ αξιετ δ 6, πο οπθ νο], 1 

ὑλ]π]ς, πηῖβ πο Ἰπετνεηῖησ Ῥραγό. 

Έτοτη {πε οοηβ]ἀεταβίοη οἱ {ο γατ]οῦγ 

οἱ {ογπΙβ οἳ ρογετηπιοπύό σοπετα]]γ, 

Ατϊρθοῦ]θ ραςςες {ο {πε νατ]εζῖ]ες οἱ ἔλλο 
ἔνγο {οτι (μα5, νηζ] πο εχοερίῖοι οἳ 

Ἰπτετ]αάες οἱ {γταπ{Β, τιοποροβζεᾶ {πε 

ατοε]ς Ρο σα] πγοτ]ἀ, ἀεπιοσταογ απᾶά 
ο]σατοιγ. ἘΤπιαῦ ἔπετο πγετεο βιοὮ γα- 
τ1εῦ]εΒ νναβ οἶθατ {ο Ἠϊτα ἔτοπα {πο Β4πΠ1Θ 

Ῥτοεπαίβθβ α5 Ὀθίοτο. 14 {πο νατ]είγ οἳ 
εἰεπιεπίς οΕ α βἰαΐθ αοοοαπ{εᾶ {ο ἴ]ε 
νατΙείγ οἱ πολιτεῖαι, Όιε νατ]εῦγ ἵπ τε 

ἀεπιοσταδῖοα] εἰρηιεηῦς νγοα]ά αοοοατπό 
{οσ α νατ]εῦγ οἱ ἀεπιοσγαβῖσα] πολιτεῖαι. 

Ἠετε, ασαίη, ΕΓΟΤω φανερὸν δέ... ἴο 

διαφορά», 1 5αβρεοῦ αη Ιπθετρο]α[ίο. 

10 ἵ6 4η εν]άεηί τερεθϊοπ οἑ ΟΝ. ΤΤΙΠ., 
ποῦ υζμοιέ 1ΐ55 να]αε ἵη Ῥοῖϊπῦ οΓ ΙΠΓΟΤ- 

πηαί]οῦ, Ῥαῦ ΕΠ πεεά]εβεῖγ Ὀατάθηῖπς 
ἴλθ Ῥου]ς, απά {αγ η Ῥοϊπῦ οἱ ἁῑν]- 

ΒΙοΏ, 86 Ἱς 16 ποῦ Θ8ΔΒΥ ἴο βαγ ΥἨΥ 

πορθµευτικόν απά ἴ]ε τες απο ποῦ Ἱπ- 

οἸαάθά παπάθε χρηµατιστικόν, απιᾷ αγὶ- 

ἀθπῦ]Ιγ τὸ μικρὰν ἔχον, κ.τ.λ., 18 4Ρ- 

Ρ]οαΡ]θ {ο τηορέ οἱ {πο οἴμαις, 35 18 τὸ 
μὴ ἐξ ἀμφοτέρων, κ.τ.λ. Έοτ ἴπεβο 

ΤΕΑΒΟΏΒ 1 Ἰανο Ἰπο]οβεά 16 ἵπ Ῥταςκ- 
είβ, 

κ--. Ὁ. 



νΙ. (γ.) 4] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ.) 967 

ἐκ τῶν εἰρημένων. εἴδη γὰρ πλείω τοῦ τε δήµου καὶ τῶν Τμο ἀῑβοτ- 
, / ών ὰ Φ ., λ δη ͵ ε θη{ ΓΟΤΤΩΒ 

λεγομένων γνωρίµων ἐστίν, οἷον ὀήμου µεν εἴδη Ἐν µεν Οἱ οἙ ἄσπιο- 
Ν . /΄ Ν Ν 

γεωργοί, ἕτερον δὲ τὸ περι τὰς τέχνας, ἄλλο δὲ τὸ «Ὁπδον. 

ὰ ἲ ὸ ὶ ὠνὴ ὶ πρᾶσιν διατρῖβον, ἄλλο δὲ τὸ 2ἵ Ὁ... ἀγοραῖον το περι ὠνην και ρ ον ατρ » ἆ 
’ . / / 

| περὶ θάλατταν. καὶ τούτου τὸ μὲν πολεμικόν, τὸ ὃε χρη- 
/ Δ Ν / Δ δ) ε / - 

µατιστικόν. τὸ δὲ πορθµευτικόν, τὸ ὃ) ἁλιευτικόν (πολλαχού 
Ν ο ’ ’ Ὡω ε Αα 4 9 αι κ 

γαρ εκαστα τουτων πολύοχλα, οἷον αλιεῖς µεν ἐν 1 αραντι 
| / λ δὲ ΝΑ, / 9 Δ δὲ 9 

ο. καὶ Βυζαντίῳ, τριηρικον ὁε θήνησιν, ἐμπορικον ὃε ἐν 
’ . / Ν ι) ’ Λ 4 ’ 

ο αλἰγίνη καὶ Χίφ, πορθμευτικὸν ἐν Τενέὃφ), πρὸς δὲ τούτοις 
| ᾽ . 

τὸ χερνητικὸν καὶ τὸ μικρὰν ἔχον οὐσίαν ὥστε μὴ δύνασθαι 
’ ” Δ 1 5 ) ’ - 9 ’ 

σχολάζειν, ἐετι το µη ἐξ αμφοτέρων πολιτῶν ἐλεύθερον. 
.ἳ ”/ - 9 4 λήθ τὸ Α δὲ ’ 

κάν εἴ τι τοιοῦτον ἑτέρου πλήθους εἰδος. τῶν ὁε γνωρίμων 22 

πλούτος, εὐγένεια, ἀρετή, παιδεία, καὶ τὰ τούτοις λεγόμενα 
ῃ 4 Ὁ 

κατὰ τὴν αὐτὴν διαφοράν. | Δημοκρατία μεν οὖν ἐστὶ 
/ .] 

πρώτη μὲν ἡ λεγομένη μάλιστα κατὰ τὸ ἴσον. ἴσον γὰρ 
ω. ΔΝ 4 

φησιν ὁ νόμος ὁ τῆς τοιαύτης δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον 
8 

ἄρχειν τοὺς ἀπόρους Ἡ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ κυρίους εἶναι 

. 5 ὑπάρχειν Ῥε]]ετ, 

αι Τάραντι] στοῖῦε, 1ΠΠ. δτ6. «« Β]ε]]- { {ιο βτιοίθβῦ 86Ώ56 8ο οα]]θά, Ῥαδθοἆ οἩη 
48Η.) ν 1. εηπα]γ, 1η 10 αἴπιρ]θεῦ απά Ῥατοςί 

Ῥυζαντίῳ] 14. αν. 36. “«Τπαπηγ | Τοπη. Όοπιρατο ὙΠ. (Υ1.) τ. ϱ, ἡ 

Βε]ουγ.” μάλιστ᾽ εἶναι δοκοῦσα δηµοκρατία καὶ 

δῆμος. 

ἄρχεω] ἘΤηϊ6 τοκάϊῖπς, ἵπ Ῥ]αοο ος 
ὑπάρχειν, 18 Ῥτοροβοά ὮΥ Βίαμτ. Ἱ 

Ἠανο αἀορίεά 16, Ιαβάβεᾶ, Τ ὑμ]π]ς, Ῥγ 

ψοτάθ ἔγοπι [πο Ῥαβεασε 1 Ίανο Ίαβί 
ααούθά ὙΠ1Π. (Υ1.) π. 9, ἴσον γὰρ 

τὸ μηθὲν μᾶλλον ἄρχειν τοὺς ἀπόρους ἢ 

τοὺς εὐπόρους μηδὲ κυρίους εἶναι µόνους 

ἀλλὰ πάντας ἐξ ἴσου κατ ἀριθμόν. 

Τ]ι6βο Ἰα8έ νγοτάς ἆτε απ βθία] οοπῃ- 

Αἰγίνῃ] ἼΤ]ο οοπΊππετοε οἳ {ῳἨοίπα, 
η ΥΕΣΤΥ θατΙΥ της, 18 αα]θο Ἠϊδίοτίοκ]. 

Χίῳ] ἀτοίθ, ΥΠ. 5641. 

τὸ μὴ ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν] {οτ 118, 

οοπιρατο ΠΤΙ. Υ. 8. 

22 τούτοις] ἀερεπάς οη τὴν αὐτήν. 

Ῥυΐς ν]λαῦ ιο οχαοῦ πηθαπῖησ οῇ {πο 
ψονᾶβ 18, 16 18 ποῦ ΘΑΒΥ {ο αγ. δα 
ἆααῦτον αναπίασθθ αηα]οραθβ,” 16 6, 
Ἠι]αϊτες {γαΠβ]αῦΙοἩῦ, απά 1 Ῥε]ενο 

Ό]αῦ 16 Όλο 86ΠΡ6.---α Κῑπά οἱ εἰ οσθίθγα, 

νηζηοαῦ ΑΏΥ Υετγ ἀεβπϊζο πηθαπίηρ 1ῃΠ 
Όλο νετ” πϊπά, 5 θε ας ορτίαΙη]γ 

επιπηεταῦθά. πο τηλ]ηπ ἀἰδάποίοης: 

Ὑγοα], Ῥ]τί, Μοτῖ6, Ἑάισαίίοη, αὖθ 

ΏΘΑΣΊΥ, 1 ποῦ απϊίθ, εκλαιβ/1νο. 

Δημοκρατία μὲν οὖν, κ.τ.λ. ]΄ Τ19 βνεί 
{οτπη οἱ ἆΘθΏιοσταςΥ 18 ὑλαῦ νη]ο] 16, 1η 

πηθΘΩῦ ΟΠ μηδὲ κυρίου εἶναι ὁποτερουσ- 

οῦν, ἀλλ᾽ ὁμοίους ἀμφοτέρους. Τη ἴ]ο 

Ηταί ρατί 10 ἵς τας ἐλαῦ ὑπάρχειω οςἩ 

Ῥο οοπβίγασᾶ, Όλποασᾗ Ῥετῃμαρβ ποῦ 

εαβ]]γ, ΄ Οιαῦ πο ννθα]ιγ αλοα]ά ποῦ 

ρο απγὑμίης Ἱποτο, οἱ ρτοαίύοτ Ἱππρονί- 

306, ἴ]λαη ύ]ο Ῥοος.. Ὑοαί ο οἈαποθ 
18 βἰππρ]θ, απᾶ 8ΡΡΘΔΙΑ ο τος ΟΠ Δἀθ- 
αααίθ στοαΏςς. 
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ς - / ΄ , ’ . 4 
Τ]ο ἀϊβοι- ὁποτερουσοῦν, ἀλλ᾽ ὁμοίους ἀμφοτέρου.  εἴπερ γαρ 
επί ΤΟΤΠΙΒ ) , » 5» « ι ὃ / θ / ε λ 
οΕ πιο ἐλευθερία µαλιστ᾽ ἐστιν ἐν ὀημοκρατίᾳ, καθαπερ υπολαμ- 

. ο Ἀ ”/ / ’ 

Αγ. βἀνουσί τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη μάλιστα, κοινωνούν- 
23 ε ’ ’ -- / { ’ ι) .) δᾷ 

των ἁπαντων μάλιστα τῆς πολιτείας ὁμοίως.  ἐπεί ὁ8 
- ᾽ . / - ’ .] ’ 

πλείων ὁ ὃῆμος, κύριον δὲ τὸ δόξαν τοῖς πλείοσιν, ἀναγκη 
/ ω) ΄ εἲ 4 Ὁ) Τὸ ὸ / 

ο δηµοκρατίαν εἶναι ταύτην. Ἑν μεν οὖν εἰὸος ὁήμοκρατίας 
ψῃ / π λ 4 9 4 ὅ ιά / Ὁ 

τοῦτο, ἄλλο ὃὲ τὸ τὰς ἄρχας ἀπο τιµηµατων εἶναι, 
’ δὲ ’ ελ ά ὸ - δὲ ο) / 3” / κ) 

βραχέων ἑ τούτων ὄντων' ὁεῖ ὁὲ τῷ κτωµένῳ ἐξουσίαν εἶναι 
’ 4 Δ 3 , Ν / ο {ὸ 

µετέχειν, καὶ τον ἀποβαλλοντα μή µετέχειν. ἕτερον εἶδοφ 
/ Ν / ) ’ ή 

1202 δημοκρατίας τὸ µετέχειν ἅπαντας τοὺς πολίτας ὅσοι 

25 ἕτερον δὲ εἶδος δημο- 
2 ’ εά 4 Δ / 
ἀνυπεύθυνοι, ἄρχειν ὃε τὸν νόµον. 

5 - . - 9 - »η ’ 

κρατίας τὸ πᾶσι µετειναι των ἀρχῶν» εαν µονον ἡἤ 
. . 

ἕτερον εἶδος δημοκρατίας τᾶλλα µεν 

/ 

πολίτης. 
” 4 4 ” 

ἄρχειν δὲ τὸν νόµον. 
4. Φ Ὁβ ’ δ᾽ 4. Δ λ2θ 3 4 Δ / 3 
εἶναι ταύτα, κύριον εἶναι το πληθος και µη τὸν νοµον 

” 3 8 .] 

τοῦτο δὲ γίνεται, ὅταν τὰ ψηφίσματα κύρια ῇ ἀἆλλα µη 

26 ε ῤ 

0 νόμος. συμβαίνει δὲ τοῦτο διὰ τοὺς δημαγωγούς. 
2 
εν 

λ λ τν λ / / . / 
Μεν γαρ ταις κατα νοµβον δημοκρατουμέναις ν γινεται 

43 εἴπερ γάρ, κ.τ.λ.] Όοπιρατο Ύ11. 
(11.) ττ, 1. 

οὕτως ἂν εἴη, κ.τ.λ.] «Τη ἴἨπβ ναΥγ 
16 πγοι]άἀ Ὦο Ἰπποβῦ Ι]κεΙγ ο αχιθῦ, ὮΥ 

αἱ] ραγιοϊιραίησ 8 ΠΙΟἩ 5 Ῥοβεῖθ]ε 

1η {Πο σογετηπηεηῦ οἨ Θ011α] 06ΓΤΩΒ.᾽ 

ἐπεὶ δὲ πλείων] ΤΕ αἲ] ατο οατα], 
Ίη6τθ ΏΤΩΡΕΣ νγ]]] 091], απ {πε Ῥεορ]ε 
18 ἴῃο Ίατσον ΠΙπΩΡΘΥ. Τῆο σν]] οἱ ἴμο 

ηυπηετίσα] τωα]οτΙγ ν]] Όιει Ῥο ἴ]ο 

νυν] οἱ {ιο αἰαΐθ, απά βπο]ῖ α βἰαΐθ 18 

οἱ πεοθββΙϐγ ἃ. ἀεπποσταογ.᾽ 

24 ἀνυπεύθυνοι] “«απϊοαπααθ τηᾶ- 
ου]6 α]οι] ορποσ1 πο Γαθταπί, ΥΠοῦ,; 

έέᾷϊε Ἰκοῖη Μα]ε] απ]αξοί,”. δίαητ. 

Τ]]8 86Πβ6 οί έππεη οἳ απρ]επι]β]εά 
οματασὐετ’ 18 α σοοᾷ οπθ, 1 {πο υγοτά 

νη]] Ῥεαχ Ἱζ----ὁ ν’Ἠοβο οἰαῖτα 16 ηοῦ ορεΏ 

{ο ᾳπθβίίοπ,᾽ «νο ατε ποῦ Παβ]ε αἲ αγ 
ἨΠοπηθη{ ο. ο οα]]οά ἴο ϱἶνο ΑΠ αο- 

οοπΏί οἱ {πεπβε]νεβ απά ]αβίψ πεῖτ 

οἰαῖπι, Τμ 1 ο ἀαπε]αοη 1 

Ῥτείο, Απά {ο Ῥαββᾶσο ἵπ ΥΠ, 3 

νου] 6εοτη 6ο Ρροῖπῦ ἴλο στοιπἆ οἳ οὉ- 

Ιθοβοη ἴλπαί τηὶσηύ ο ἔακεπ {ο {πε 

ααθβίοηπ οἱ ἨὨϊτοῃ, τοῖς ἀνυπευθύνοις 

κατὰ τὸ γένος, απᾶ 8ο {ο εχο]αάε ἴ]ε 

ντο πιθαπίπσς 1 Ἠαγνο αποἑθὰ 4οπο. 

25 ἐὰν µόνον ᾖ πολίτης] ΄αἀποϊυαης 
πο απεβοὮ, Ὀαόῦ αοοεορθῖπσ {ο Γαοῦ οἳ 

Ἠϊ8 οχετοῖςο οἱ οἴθ]πεπββρ.᾽ 

26 ἐν μὲν Ὑάρ, κ.τ.λ.] ΤΗϊ5 6θεπιβ 
4η οἆά τεπιατ]ς, πι ιο Ἠϊςσύοιγ οξ 

ἄπτοαεοῬ βΙοἩ 48 νθ Ἠανο ἵο, Τό 66επι8 
{οτεαταῖγο ἴμε αἰασλίης α ταῦ]ιοτ Ηπηϊθθᾶ 

β6ηΠ56 {ο {πο νοτᾶ δηµαγωγός, ποῖ βαο]ι 

ἃ5 υγου]ά Ἠανο Ώθει αἰίασλεά {ο 16 ἵπ 

ΔΏΥ (πτθε]ς βἰαΐο ὮΥ πε Ῥρατο ππ]ο 

ψοι]ά Ἠανο οἸαϊπιεᾶ {ο Ὀε οἱ βέλτιστοι 

τῶν πολιτῶν. ε τθφαῖτεθ ἃ ΤΠΟΤΘ Εχ- 

ἰεηάεά αοφιαϊηίαπος υηζ {πο Ιπζετηα] 

ψοτκῖησς οἳ οἴπετ ἄτοεε]ς ἀεπιοστασῖθβΒ 

ἴο οβτιαύο {Πο τεπηατκ. Αίμεηπς ΙΒ, 

Ἰη {αοῦ, ἴπο οΠΙΥ οπο πΠΙοἩ νγθ ος 

ΓαΙτ]γ Ἰαάσο οἱ, απᾶά 16 18 ποῦ ἴταε οἳ 

Αίπεηδ. Το Αἰλεπῖαη ἆεπιοσγδοΥ 
ν/5 οπηΙπεΠ{1γ Ίεσα] απά οοπβ (απ οπα], 

απά γεί (πετο Ἠετο ἀεπιασοσταςβ η {μα 

νο 

ο ο ο ο τν ”- 
ο ο ρω εν ᾱ κ “ο. κ. Ἡ ας - ς 
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δημαγωγός, ἀλλ᾽ οἱ βαν ιστηι τών πολιτών εἰσὶν ἐν Το ἀῑβει- 
ς ο. : επ {οΥΤΏΒ 
προεδρίᾳ’ ὅπου ὃ) οἱ νόμοι µή εἰσι κύριοι. ἐνταῦθα γίνονται οἳ ἆσπιο- 
ὸ / ’ 3 « ορ / ’ 0 ω ΟΤ8ΟΥ. ημαγωγοί. µμµόναρχος γὰρ ὁ ὀῆμος γίνεται, σύνθετος εἲς 
. - ϱ . 4 ’ ’ . . ιά ο ά . . 

ἐκ πολλῶν' οἱ γαρ πολλοι κὺριοί εἰσιν οὐχ ὡς ἑκαστος ἄλλα 
/ 4 Γ ΑΦ 

πάντες. Ὅμηρος δὲ ποίαν λέγει οὐκ ἀγαθὸν εἶναι πολυ- α7 
οἳ ο 

κοιρανίην, πότερον ταύτην ἡ ὅταν πλείους ὥσιν οἱ ἄρχοντες 
ς σα ἂὸ ε ὃ᾽ ω ων δρ ς/ / 

ὡς έκαστος, ἄθηλον. ὁ οὖν τοιοῦτος ὀῆμος, ἅτε µὀναρ- 
α - Ν . 4 ΔΝ 

χος ὤν, ζητεῖ μοναρχεῖν διὰ τὸ μὴ ἄρχεσθαι ὑπὸ νόµου. καὶ 

γίνεται δεσποτικός, ὥστε οἱ κόλακες ἔντιμοι' καὶ ἔστιν ὁ 
ω) α” ’ -- - ”- Γι 

τοιοῦτος δῆμος ἀνάλογον τῶν μοναρχιών τῇ τυραννίὸι. διὸ 18 
ο  -- ον . .» . ” ὃἃ λ ” , 
καὶ το ἦθος το αὐτό, καὶ ἄμφω ὀεσποτικὰ τών βελτιόνων, 

λ λ / / Φρα 5 ΄ κ ὸ 
καὶ τὰ ψηφίσματα ὥσπερ ἐκεῖ τὰ ἐπιτάγματα, καὶ ὁ δημα- 

Ν 4 ε / ε . 4 4 . ’ 3 ’ δ) 

γωγὸς καὶ ὁ κόλαξ οἱ αὐτοὶ καὶ ἀνάλογον"' καὶ μάλιστα 
’ ’ . 

ἑκάτεροι παρ᾽ ἑκατέροις ἰσχύουσιν, οἱ μὲν κόλακες παρὰ 
, ε ν ὃ « Ν - η. - / 

τυραγνοιίς» οι ε ημαγωγοι παρα τοις Ίμοις τοις πτοιου- 

9 τοι. αἴτιοι ὃ εἰσὶ τοῦ εἶναι τὰ ψηφίσματα κύρια ἀλλὰ 29 
Ὀ] / . ’ ο. 

μὴ τοὺς νόμους οὗτοι, πάντα ἀνάγοντες εἰς τὸν ὁδ]μον" 
/ «- 4 3 - ’ / ὸ Δ λ λ 8 

συμβαίνει γαρ αὐτοῖς γίνεσθαι µεγᾶλοις διὰ τὸ τὸν μὲν 
9) ’ 5 ἳ [ω) 4 - 

οημον παν εἶναι κύριον, τῆς δὲ τοῦ δήµου δόξης τούτους" 

πείθεται γὰρ τὸ πλήθος τούτοις. ἔτι ὃ) οἱ ταῖς ἀρχαῖο 89 

ἐγκαλοῦντες τὸν δημόν . φασι, εῖν κρίνειν’ ὁ ὃε ἀσμένως 
Φα 

οτάἴπατγ 8ΕἨΏ8Θ, απά {Ἠθτο, 88 6ΥεΤΥ- ! ἴμο Αποῖγ βηαάθά Ῥο]δίσα] Ιαπριασο οί 
ποτθ οἱδο,----ἴπ {αοῦ, 16 18 α πεοθβαῖῦγ | ἴΠο Ῥγεβοπί Έτεποι Έππρετοτ, «ΡΙόΡῖ- 

οἳ σουογηπ]οη6,----ψηφίσματα γετε {γε- | Βοἱῦθ᾽ νγου]ά 6χρτθββ ψήφισμα, “ἀόοτοί᾽ 

ᾳπθΏί, πι θλοαῦ βαροτεθάῖπςσ ἴἨμο τοθα] ;/ ἐπίταγμα. Το οε]ερταίθά “οτάοῃ- 
εβῖσαοΥ οἱ Ίανν. ΏΦΠΟΘΒ᾽ οἱ ΟἨατίο Χ. νψοι]ά ωο α 

οὐχ ὧς ἕκαστος ἀλλὰ πάντες] ' 5011 Ρεΐΐετ τεπάρτῖης οἱ ἐπιτάγματα. 

Οοπιρατο ΤΙ. τ1Π. 2--4. 320 δόξης] “ οἳ ἴἶιο ορἰπίοτπβ οἱ ἴλπθ 
Ὅμηρος] Π]. 1, 294. Τ]9 Ίαηριαρθ | Ροορ]θ,᾽ 

οἳ Ἠοππθγ οπηποῦ νγο]] Όθατ απγ Ῥαί | 8ο ἔτι δέ] Νοῦ πιετε]γ ἆο {ιο ἆθ- 
Όλο βεοοπἀ 86156, Το, 38 Μν. Τιθνς | πιαροριθβ Ιποτθαβο {1ο Ῥούατ οἳ 1ο 
ΤΘΙΙΘΤΙςΒ (Ορύπίοπ, 243, ποίο Ἑ), εορίο, Ῥαί αἶδο αἲ] ἔ]οβο νο Ἠανθ 
(«Ἠοπιει”β Ῥοθτηβ οοπ{ΔΙΠ πο ἴχασθβ οἵα | ΠΥ Ἰαα]ς ο Επά νι {1ο οχἰβίτπα 
Ρο]Μ]οα] Ῥοάγ, πος 4ο {λα πιοηθίοη | πιασ]αγαζορ.᾽ Οοπιρατο τοῖς, Υ. 493, 
γοῦηρ.” πηθτθ (5 Ίαησαασο 15 οοηβιάθγθᾶ Ἱπ- 

μοναρχεῖν] Τπ ἴλο β6ΠΒΘ οἳ τύραννος βΡΡ]ίοαΡΙο ἵο ο οἨαπρο πιαάο Ὦ} 
εἶναι, ιο Τιαὐίη ΄ ἀοπιϊπατ], Ῥοείοίον. Τμις ἐἶλο Ῥοραἱασ αβδεπηΡΙγ 

28 ἐπιτάγματα] 19 ἵρ ἁῆβοι]ν ἴο | σταβρε {ο αἀπιπ]αίταάνο πιά 1αα]σῖα] 
Εἶνο ἴλο ἀῑδίποίίοη ἵπ Ἐπρ]ϊβ], ο | Ῥοψνοας, 5 16 Ἠωά Ὀθβοτο αὈβοτυοά {ιο 
νγοτά /ἆθοτεϱ) 6ΧΡΙΘΡΒΒΘΑ Ῥοίμ. Ίπ | Ἱορίρ]αίίνο, 
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οΓβΟΥ. 

8ἳ 

9 

4 Ἶ 

Ἶ 

90 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ) [Τμη, 

δέχεται τὴν πρόκλησιν., ὥστε καταλύονται πάσαι αἱ ἀρχαί, 
9 / τ .ἳ ’ ν ”- « ’ 4 / 

εὐλόγως δὲ ἂν δόξειε ἐπιτιμᾶν ὁ φάσκων τὴν τοιαύτην 

εἶναι δηµοκρατίαν οὐ πολιτείαν' ὅπου γὰρ μὴ νόμοι ἄρ- 

χουσιν, οὐκ ἔστι πολιτεία. δεῖ γὰρ τὸν μὲν νόµον ἄρχειν 
’ . δὲ ο πώ λ ) . ᾽ Δ / 

πάντων, τών ὃε καθ᾽ ἕκαστα τᾶς ἀρχας καὶ τήν πολιτείαν 

ὥστ᾽ εἴπερ ἐστὶ δημοκρατία µία τών πολιτειών, 
΄ 

ψηφίσµασι πάντα 
ὸ Α δὸ ὰ / [ή δὲ 4 3 δέ 

ιοικεῖται, οὖδε ὀημοκρατία κυρίως οὖὸδεν γὰρ ενδέχεται 

κρίνειν. 

ω . ’ 

φανερὸν ὡς ἡ τοιαύτη κατάστασις, ἐν ᾗ 

” 4 Α 

ψήφισμα εἶναι καθόλου. ἸΤ ἆ μὲν οὖν τῆς δημοκρατίας εἴδη 
Δ ” 

διωρίσθω τὸν τρόπον τούτον. | | 
ὋὈ / δὲ :ὸ ] η αν τν [ . 4 

λιγαρχίας ὁε εἴοη, ἓν µεν τὸ ἀπὸ τιµηµάτων εἶναι τας 
8 

ἀρχὰς τηλικούτων ὥστε τοὺς ἀπόρους μὴ µετέχειν πλείους 
” 3 - δὲ ” ’ ’ Α ὰ. ’ ἆλλ 

ὄντας, ἐξεῖναι δὲ τῷ κτωµένῳ µετέχειν τῆς πολιτείας. ἄλλο 
.] / - Ὁ - 

δέ. ὅταν ἀπὸ τιµημάτων μακρῶν ὥὧσιν αἱ. ἀρχαὶ καὶ αἱρῶν- 
3 ν οἱ Ὁ] . 

ται αὐτοὶ τοὺς ἐλλείποντας. ἂν μὲν οὖν ἐκ πάντων τούτων 

τοῦτο ποιῶσι, ὁδοκεῖ τοῦτ᾽ εἶναι μᾶλλον ἀριστοκρατικόν, 
9 δὲ 9 ῳ 9 ’ 9 ’ Φ 2ὸ 
ἐὰν ὃε ἐκ τινῶν ἀφωρισμένων, ὀλιγαρχικον. ἕτερον εἶδος 

ὀλιγαρχίας, ὅταν παῖς ἀντὶ πατρὸς εἰσίη. τέταρτον δ), 
ς « ’ ’ ζω) α 4 8 ε / α) .] 

ὅταν ὑπαρχη τό τε νῦν λεχθεν καὶ ἄρχη µη ὁ νόμος αλλ 
4 - 

οἱ ἄρχοντε.. καὶ ἔστιν ἀντίστροφος αὕτη ἐν ταῖς ὀλιγαρ- 

χίαις ὥσπερ ᾖ τυραννὶς ἐν ταῖς μοναρχίαις καὶ περὶ ἧς 

εὐλόγως ἐπιτιμᾶν] ΄ ἴο πτρο ἃ ΤΕΒΒΟΠ- 
8Ρ]ε οῬ]εοῦιοη.᾽ 

31 τὴν πολιτεία» κρίνειν] “« ἀῑε Ὑετ- 

{αββιηρ ἆἀῑε Ἐπίδομθοϊάαηπς ΊἨαβεη,” 
ΒίαµἨτ,. πολιτεία» πγου]ά πεη ΤηθᾶΠ 
«πο ρογετηπηεπό. Τμαϊ Τὸ πιαΥ ανα 

{15 τηθαπῖηρ ἵ5 οἼθαχ {τοπ 111. ν1. , 

πολίτευμα ἐστὶν ἡπολιτεία, απά ΤΤΙ. ντ. 

4, πολιτεία καὶ πολίτευμα σηµαίνει 

ταὐτόν. ἍΝου ἆο 1 8εθ αΠΥ οἴπες 

πηθαπῖης {ο Ῥτείετ,. “Τηο Ίαν 18 {ο νο 
βΠρτεπηθ, Ῥα0 ἵπ Ῥρατήου]αχ ϱ98868, ἵ 
Παά]οῖα] ος αἀπιϊπ]βίταἸνθ, πο πιαρ]ς- 
ἰταῖεβ ἆτο {ο ἀθοῖάς οἩ 'νμαῦ 16 τὶρΏί ; 

1 ἀεμρετα νο, {λε σονετηπηθηῦ, ο 1 
ῬαΓαρΗταβο 10.” 

Ατκίοϊ]ε᾽ ροηοτα] Ῥτείεγεποθ ος 
ἀθΠΙΟΟΓΑΟΥ ο οΙΡατοἩΥ τηακκθς ΌΠ]β 

. 

Ίοηᾳ αθίαοῖς οη οπς {οσπη οἱ ἄθπιοσταοΥ 
ταῖηεν τεπηαχκαὈ]θ. 1Τ6 18 8ο αἱ6ο ἔγοπα 
199 Ἱεπσίῃ, ἴπ οοηίταςύ υγ λε ελοτῦ 

ἐγοαίτηθη{ οὗ {ιο οὔεγ ΓΟΤΤΩΒ, απιά {θε 

γεν βΒπιαΙ] 8Αρασθ αἱούίεά {ο {ια 

νατ]είῖθΒ οΓ ο]Ισατοῦγ, {πε ]αδί οἳ πΥΏ]ο] 

5 ορεΏ ο ῬτεοῖβεΙγ {ο 8α4πΠιθ οὔΏ]εο- 

ΏἼοηβ 48 πε Ἰαδῦ ΓοτΏη οἱ ἀεπιοσταογ. 

Ψεο ΥΙ. ΧΙ. 

Ύ. 1 αἱρῶνται αὐτοί] ΤΊεΥ {οτπα, ἵπ 
Γαοἳ, α 8ε]{-ε]εοβῖπρ Ῥοάγ. ΈΤΠε ρτῖη- 
οἴρίε 185 {ναί οἱ οο-ορία[ῖοη. 

τούτων] 15 18 ΄ αἲὶ γπο Ἰαγο {ο 
το ι]τεά απαΗΠοαῦ]οης 1” 

ο ἀντίστροφος ὥσπερ ἡ τυραννίς]-- 
ἀντίστροφος τῇ τυραννίδι ΄οοττοβροπάβ 
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τελευταίας εἴπαμεν δημοκρατίας ἐν ταῖς δημοκρατίαις" καὶ 

καλοῦσι δὴ τὴν τοιαύτην ὁλιγαρχίαν δυναστείαν. 

Ὀλιγαρχίας μὲν οὖν εἴδη τοσαῦτα καὶ δημοκρατίας. ΡΗΗΑΝ 
ν ας Ὁ , - , . . . Ὀϊβαποῦῖοηπ 

Οὐ δεῖ δὲ λανθάνειν ὅτι πολλαχοῦ συµβέβηκεν ὥστε τὴν Ῥεΐννοθα 
η λ / λ . η / « ὃ 4 4 ιο {ογπα 

µεν πολιτείαν την κατὰ τους νόµους μὴ θημοτικὴν εἶναι, κιᾷ ερὶτῖς 

διὰ δὲ τὸ ἦθος καὶ τὴν ἀγωγὴν πολιτεύεσθαι δημοτικῶς, ο 
. , ς , πο λ λ ν 4 , --- 
ὁμοίως δὲ πάλιν παρ) ἄλλοις τὴν μὲν κατὰ τοὺς νόμους 

εἶναι πολιτείαν δημοτικωτέραν, τῇ ὃ) ἀγωγηῃ καὶ τοῖς 

ἔθεσιν ὀλίγαρχεῖσθαι μᾶλλον. συμβαίνει δὲ τοῦτο µά-4 

λιστα μετὰ τὰς μεταβολὰς τῶν πολιτειῶν' οὐ γὰρ εὐθὺς 

µεταβαίνουσιν, ἀλλ᾽ ἀγαπῶσι τὰ πρῶτα ᾽μικρὰ πλεονε- 
α . . / ϱ/ ϱ) ε 4 ’ ὰ ’ 

κτοῦντες παρ ἀλλήλων. ὦσ οἳ µεν νοὸµοι ὀὁιαμένουσιν 

οἱ προὐπάρχοντες, κρατούσι δ᾽ 
’ 

πολιτείαν. 

Ὅτι ὃ) ἐστὶ τοσαῦτα εἴδη δημοκρατίας καὶ ὀλιγαρ- 6 

οἱ µεταβάλλοντες τὴν 

{ο, «ἵβ ἴἨθ οοαπύοτρατί οξ. Πα. 1. 
1, 1, Ῥ. 1354. 1. 

καλοῦσι δή] Ίπ [αοί, {Ἠθγ σἶνο 0π]5 
Ἰαβῦ Γοτπα οἳ οἱσατοὮγ α Ρεοι]ᾶχ Ώ8Π1Θ, 

Ένας ἀἰκΗπριήκμίπς 16, ας 165 οοπηοχ- 
Ῥατίβ ατα ἀϊθμηραϊθλεά {τοπ {πεῖτ 

Κἰπάτθά {οττης. 10 18 οα]]εά δυναστεία. 
«Τ]ο τα]ο οξ α {ευ Ῥουεγ{α] Γατη]]1οβ.᾽ 

3 τὴν κατὰ τοὺς νόμους] ΄ΒαοἩ ας Τδ 

16 οχρτγεββαά ἵπ πο ]41νβ.᾽ 
τὸ θος] “ἴτοπι πο οἸατασίετ ος 

ἴ]λοβο πιο αἀτηηϊθέοτ 16, ι 
τὴν ἀγωγήν] «νο αρῖτ6 ἵπ νγηῖοὮ 16 

1 αἀπα]π]βίοτος,᾽ “ἴο {επάςεπογ ἵπι- 
Ῥτοβρθά αροπ 16. 

τοῖς ἔθεσιν]-- τῷ ἤθει. Έ οι ἦθος 19 ἵπ 

{αοῦ ἴἶιθ βατ απά εχρτθββῖοη οὗ α ΤΙΩΠ 8 

ἔθη. ἰ 

4 τοῦτο] ΤΗ18 οοπίταςὺ Ῥοαύνγθεη {μα 
οχϊκεπρ οοηβΜΙὑαὔίοη απά πο αρὶτῖῦ ἵπ 
νυπ]οἶι 16 19 αἀπηϊηϊβύετοά. 

μετὰ τὰς µεταβολάς] Τη]8 εχρτεβεῖοΏ 

18 ποῦ απὶζοθ 68ΒΥ. 198 ἴπο ο.5ο Ατὶβ- 

{οῦ]ε 15 οοπεπηρ]α τρ {μα οἱ α οοπΏῖετ- 
τονο]αβίοἩ, ΒΠΟΏ 8 Ία8 οἱ {τοφιοηπί 

οοοιττεηοθ 1π (πτθε]ς βἰαῦθβ, απά Ίαβ 

Ῥοεπ ποῦ άΠΟΟΙΩΠΙΟΠ ἵπ πποάθγηΏ Ἠ180οΥΥ, 

8, 6389 θβρεοῖα]]γ Γαπηῖ]ῖατ {ο ας οἱ ]αΐθ 
γθαταῖ Τ]9 τενο]αᾷοπ Ἠαβ Ῥθ6θη 5αο- 

οβββ/α]. ἘΤ]ιο οοπβ  ὑαάοπ βρτηρ {γοπα 
16 μας Ῥεεπ αοοερίεἀ, Ῥαῦ πο αἀπηη]β- 

{ταῖοπ οἱ ὧιαῦ οοπβ θα οη Ἠαβ Ῥεεῃ 

οοπάαοίεά ἵπ απ οπίϊτε]γ αἶγεπ αρῖτῖθ, 

Το οοπβθαοἩ τεπιαίηΒ, Ῥαύ ὗὮΥ 
ΒΠΙαΙΙ εποτοαομπηεπο Ἱβ τεπἆετοά 

ππασα{οσγ, 611 Ό]ε πι 90Π1ΘΒ Ὑηεη 16 
ΠΊαΥ Ῥο βεί αβῖἆο ἵπ ΓοτΠ1, 88 νγε]] 48 Ἰη 

αρ]τ]ζ---οἱ μὲν νόμοι διαµένουσω οἱ 

προὐπάρχοντες, κρατοῦσι δ᾽ οἱ µετα- 

βάλλοντες τὴν πολιτείαν. 

ἀγαπῶσι] ΄αγε οοπ0επῦ αἲ ατα.) 

ΥΙ. 1 Τ19 οοππεοίίοη οἱ {μβ οἶαρ- 
{6ν νηὮ πας Ῥτεοθάςβ 5 ἀῑβοα]6 {ο 

ἴχαοθ. Το βἰαίοτιθπίς Ῥροϊηῦ 0ο 168 

Ρεῖηπρ α. ]αβΠοαίίοηι οἱ ο εππηθγα- 

61οηπβ ρἶνεη Ἰῃ ΙΥ. απἀ Υ. Ἀθθ 

εεροοία]]γ 8 7, τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα διὰ 

ταύτας τὰς ἀνάγκας, Ῥαῦ Τ6 τοα]1γ ἆοθβ 

τα(Ώθχ ϱἶνο αη ποοοαπῦ ος {19 νγοτ]πσ 

οἱ ἴ1ιο βενετα] {οστηβ {πετο επαπηεγα{οἆ, 

εχρ]αϊηῖης ΨἩΥ ἵπ ΒΟΠΠἼΘ Ίαν ἵΒ, ἵπ 

οἴμετα 18 ποῦ Ῥονψετία]. ἙῬιῦ ννμαίενεγ 

ΠΙΑΥ Ῥοθ {ο οοηπθοῦίοη ος Ρεπεταὶ 
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Τ]θτεα- γίας. ἐξ αὐτῶν τῶν εἰ : ν ἐ 9 ημενων αγνγερον εσππτιγ. 
ΒΟΠΒ {ο0Υ χ ἕ μ ϕ ἁ 

{ηετο Ῥεῖης γὰρ Ἰ πάντα τὰ εἰρημένα µέρη τοῦ δήμου κοινωνεῖν τῆς 

/ 

ἀνάγκη 

80 ΤΠΘΗΏΥ ’ 33 4 ᾽ Λ . ’ η] Ὁ Λ 3 

ἔοτπης ος πολιτείας. { τα μεν τα οε μή. οταν μεν ουν το γέωργικον 

ἴ]ο ἔπνο λ Δ / / ψε , Ὁ » / 
βονονη- και το κεκτημενον κετριαν ουσιαν κυριον 1] της πολιτείας, 

ια" Δ -- 

πηθηΐῖ, πολιτεύονται κατὰ νόμους" ἔχουσι γάρ ἐργαζόμενοι ζην, οὐ 
’ 4 ’ ο 3 ’ , ’ , 

3 δύνανται δὲ σχολάζειν, ὥστε τον νὸμον ἐπιστήσαντες ἐκκλη- 
’ λ . / .] ’ - ὸξ 5) ’ 

σιάζουσι τας ἀναγκαίας ἐκκλησίας' τοῖς ὁε ἄλλοις µετεχειν 
Δ { Δ ’ 3 

ἔξεστιν, ὅταν κτήσωνται τὸ τίμημα τὸ διωρισµένον ὑπο 
- 8 4 . Δ 4 .] - ” 

4 τῶν νόμων. ὅλως μεν γαρ το µεν µη ἐξεῖναι πάσιν 
9 ’ κ 4 3 .) - ’ 3 ’ . 

ὁλιγαρχικὀν, τὸ δὲ δὴ ἐξεῖναι σχολάζειν ἀδύνατον μὴ προσ- 
’ . - - 4 - Ὀὶ Ὀ] ’ 3 

όδων οὐσῶν. τοῦτο μὲν οὖν εἶδος εν δημοκρατίας, διὰ 
’ Δ Φαν] ς δὲ 5ὸ ὸ ] 4 ] ’ ο! 

ταύτας τας αἰτίας, ἕτερον 9ε εἶδος 9ιᾶ την εχομένην αἴρεσιν" 
3 Γοἳ υν ” .) Δ Λ 

ἔστι γαρ καὶ πάσιν ἐξεῖναι τοῖς ἀνυπευθύνοις κατὰ τὸ 
’ ”- 

4 γένος, µετέχειν μέντοι δυναμένοις σχολάζειν. διόπερ ἐν τη 
/ , 5) λ Λ ν 4 

τοιαύτη δημοκρατίᾳ οἱ νόμοι ἄρχουσι, διὰ τὸ µη εἶναι 
’ ὸ / δ᾽ τὸ λ . . - ς .ἃ 

προσοὸον. τρίτον εἶδος το πᾶσιν ἐξεῖναι, ὅσοι ἂν 
9 ’ ων ’ η ’ 4 ’ ’ 

ἐλεύθεροι ὧσι, µετέχειν τῆς πολιτείας. μή μέντοι µετέχειν 
. / . - ) 

διὰ τὴν προειρηµένην αἰτίαν, ὡστ αναγκαῖον καὶ ἐν ταύτη 
μά λ / / δὲ δὸ ὸ / δὲ 

6 ἄρχειν τον νόμον. τέταρτον ὁε εἶδος ὀημοκρατίας ἡ τελευ- 
”- Γι 

1203 ταία τοῖς χρόνοις ἐν ταῖς πὀλεσι γεγενηµένη. 
4 ιο - - 

μείζους γεγονέναι πολὺ τὰς πόλεις τῶν ἐξ ὑπαρχῆς καὶ 
’ ’ 4 ’ -- 

προσόδων ὑπάρχειν εὐπορίας, µετέχουσι μὲν πάντες τῆς 
/ Ν ὁ ο ος Δ ο / - ι ᾽ 

πολιτείας διὰ τον υπεροχΏν του πλήθους. κοινγωνουσι δὲ και 

διὰ γὰρ τὸ 

5 [Διὸ πᾶσι τοῖς κτωµένοις ἔξεστι µετέχευ] Βε]]κεν. 

Ῥοατίπς ο πο ομαρίοτ, 158 αἰαίετηθηἴβ 
8Υθ ΒΙΟ 8 ἴο τεάθεπι 16 Ίοπι {ια 

οἩατρο οἱ 16τθ τερε[ΙδΙοῃ. 

2 ἔχουσι γὰρ ἐργαζόμενοι ζῆν] ΄Τηεγ 

ο.Ώ 1ἱνο 1 ἴ]ιεΥ ννοτ]ς. 

ἐπιστήσαντες] 'Τ]εγ βεῦ ο Ίαν 
ΟΥ6Υ {Ἠεπῃ 8 6ΙΡΤΕΙΙΘ, απιά οΏΙΥ αὐθεπά 

ΒΙΟ] αββδετηῦ]εβ 38 ἆτο ΙπάΙβρεηβαΡ]6.᾽ 
8 ἐξεῖναι] 1Ε 6 βεοοπἆ ἐξεῖναι Ὦο 

κερί, 16 παπί Ῥο {χαηβ]αίθεᾶ: “ΒῬαΐ 16 
15 Ἱππροββῖρ]θ {Π6γ ϱΠοα]ά Ἠανο ἵέ ἴπ 
ὑλεῖτ Ῥουνγετ ἴο ΊἸανο Ἰείβατο π]θβθ 

ἴλοτθ ατο τεγεηαθβ βι/ΠοΙεπῦ {ο βεοιτθ 
16 (πεπῃ.) 

διὰ τὴν ἐχομένην αἴρεσιυ] Τηῖς {8 

Ἠατά ἀπ]εθ Ὑνο οοηβ]ἆετ αἴρεσιν 8 

εαα]να]εηό {ο διαίρεσιώ, απᾶ ἰταπε]αίο 

«ἀερεπάσεηῦ οἩη {πο ἀἰδίποίίοη νγη]ο] 
{οἩοννς. ΤΕ κο, ἴ]ο ἀῑδθποίῖοη πιιβό 

ΤηΘΩΠ {]λαῦ Ὀοεύνγθοην {8 {οτπη απάἆ ἴῑθ 

πεχῦ. Ῥαΐς 1 ἆο πο Γοε] οἶθρατ α {ο 

ἴλο Ῥαβραρθ. 

ἀνυπευθύνοιδ] 899 ποῖθ ΟἨ ΤΥ. 24. 
δυναµένοις] “ οη]γ 18 ἴλεγ ατθ αὐ]θ,᾽ 
5 τοῖς χρὀνοις] ΄ἴτπ ροϊηῖ οἳ 61π1ς,᾽ 
τῶν ἐξ ὑπαρχῆς] ΄ἴἶαη {]εγ νετο 

νλεπ οτἱρΙπα]]γ οοπβθ]ιι(εά.᾽ 

διὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ πλήθους] /)ε- 
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πολιτεύονται διὰ τὸ δύνασθαι σχολάζειν καὶ τοὺς ἀπόρους Τμο ε--- 
, ὢ ΒΟΠΒ ΤΟΥ 

λαμβάνοντας µισθὀν. καὶ μάλιστα δὲ σχολάζει τὸ τοιοῦ- Ειοτο Ῥοΐπς 
- 9 4 9 / 9 ια) ΣΩ] ς ω δι. 0] ΙΗΒΏΥ 

τον πλῆθος' οὐ γαρ ἐμποδίζει αὐτοὺς οὖθεν ἡ τῶν ἰὀίων Άογηα οἳ 
{1ο {νο » [ο ον Δ δὲ / 3 δί ς / ) 

επιμέλεια. τους ὁε πλουσίους έµπο έζει, ὥστε πολλακις οὐ .- 
Α - 9 / 54 - ’ Ν / 

κοινωνοῦσι τῆς ἐκκλησίας οὐδὲ τοῦ δικάζειν. 9ιὸ γίνεται τὸ ιοη!β, 
- 9 ’ - ’ - ’ 9 9 9 ε ’ πρ τοοε. 

τῶν ἀπόρων πλῆθος κύριον τῆς πολιτείας, ἀλλ᾽ οὐχ οἱ νόμοι. 6 
. ο) - ” - 3 

Τὰ μὲν οὖν τῆς δημοκρατίας εἴδη τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα διὰ } 
/ ᾽ . ’ . / 4 δὲ Αα 9 [ή ή Ν 

ταύτας τᾶς ἀναγκας ἐστίν' τὰ ὁε τῆς ολιγαρχίας, ὅταν µεν 
’ ) λ 

πλείους ἔχωσιν οὐσίαν, ἐλάττω ὃδὲ καὶ μὴ πολλὴν λίαν, τὸ 
- , Φς [ 1 ι ἴ - Ἡ » / 

της πρώτης ὀλιγαρχιας εἰθός ἐστιν' ποιοὺσι γαρ ἐξουσίαν 
ο 4 ΔΝ . Ὀ] - ς 

µετέχειν τῷ κτωµένῳ. καὶ διὰ τὸ πλῆθος εἶναι τῶν µετε- 8 
’ [ο ’ 9 ’ 4 4 3 η. .] Ἰ 

χόντων τοῦ πολιτεύματος ἀνάγκη μὴ τους ἀνθρώπους ἀλλὰ 
Δ αλ - 9 / - 

τὸν νόμµον εἶναι κύριον" ὅσῳ γὰρ ἄν πλεῖον ἀπέχωσι τῆς 
”/ ς/ ᾷ 

μοναρχίας, καὶ µήτε τοσαύτην ἔχωσιν οὐσίαν ὥστε σχολάα- 
.) - ) ϱ/ ὰ- ν ο ’ 9 Ν 

ζειν ἀμελούντας, μήθ᾽ οὕτως ὀλίγην ὥστε τρέφεσθαι ἀπὸ 
φὸ ὁ τμ . / Δ / 2 ω) ) - 3 9 4 

τῆς πόλεως, ἀνάγκη τὸν νὸµον ἀξιοῦν αὐτοῖς ἄρχειν, ἄλλα 
Ν . ’ »λ 4 μα 4 ’ ω « 4 ΑΡ ὁ ” 

μὴ αὐτούς. «ἐὰν δὲ δὴ ἐλάττους ὦσιν οἱ τὰς οὐσίας έχοντες 9 
Ἀ ε Ν ’ / δέ λ ο ὸ ’ 9 / 
η οἱ το πρὀτερον, πλείω 9έ, το τῆς ὀευτερας ὀλιγαρχιας 

[ή ωὶ [ο 3 4 ’ ο 3 ο] 

γίνεται εἶδος μᾶλλον γὰρ ἰσχύοντες πλεονεκτεῖν ἀξιοῦσιν. 
ὸ λ ) 4 Δ ε Αα » . 3) ) 9 Δ / 

ιο αὐτοὶ µεν αἱροῦνται ἐκ τῶν ἄλλων τους εἰς το πολίτευμα 
Ἡ ὃ Α δὲ Α , ϱ/ 9 4 κ ο ϕ - 

θα ἴζοντας, ιὰ ὁε το µήπω οὕτως ἰσχυροὶ εἶναι ὡστ᾽ ἄνευ 

το 
’ νά Δ ν / ὤ 98 ᾿ , 

νόµου αρχειν, τον νοµον τίθενται τοιοῦτον. ἐὰν ὃ) ἐπι- 

τηϊζθίης 1ΠΟΥΘ, ἴΠ6Υ ἆο ποῦ {ο] α Ίεα]ος, 
εχο]αβῖνο αρῖτῖ6, 

8 εἶναι] 1 ποῦ βαρετβαοαβ, 16 πηιιβῦ 
Ῥο ἰπαπβ]αζοεά : ΄απᾶ Ῥεσοβ1θο 616Υ ατθ 

8 Ίαγσο πιπηρετ Ῥοεύναςεη Ὑ]οπι {πο 
ρονετητηεηῦ 18 ϱλαγες.᾽ 

αὐτοῖς] ΤιαΥ ἀερεπᾶ οη ἀνάγκη. 
«Τ]εγ ατο οοπαρε]]εᾶ,᾽ οἩ, “Ιδ 18 ηθ- 

ΟΘΒΒΑΥΥ {ΟΥ ἴ]θιη {ο νδῃ πο Ίαν {ο 
τα]ο {ου {ποια απᾶ ποῦ {Πειηβείνςβ,----- 

ἄρχειν αὐτοῖς. 

ϱ μᾶλλον γὰρ ἰσχύοντες, κ. τ. λ.] 
Ῥούγες Ῥορεῦς ἵηπ (Πεπι πο ἀθβῖτο οἳ 
ΙΠοΤΘΔΡΕά ῬονΥοΓ, 

7. διὰ ταύτας τὰς ἀνάγκας] ΄οη ἴλεβο βαδίζοντας] Οοπιρατο ΥΤΠΙ. (7. 1 

'Βίτοηςσ απά οοΠΙΡΙΊΒΟΣΥ ϱτοιι(β.᾽ Αν 

οπ189 οἱ ἴ]ο ΒΙΡΤΕΠΙΔΟΥ γοβεά ἵη ἴμο 
της] ογΙ0γ.᾽ 

6 καὶ µάλιστα δὲ σχολάζει] Νοῦ 

: οη]γ Ίλαβ 16 πο ορροσαιπΙ{γ ΄ Ὀαί πηοτθ 

ἴλαῃ αΏΥ οὔπετ Ῥοάγ ἆοεβ 16 αναῖ] 10βε]{ 

οἳ ἐιαῦ ορροτύαπΙζγ οΓ εκατο.) 

| Ὁ. ἐμποδίζει αὐτούς] “10 156 τιη{εετεᾶ 

ὮΥ ἴ]μο αἰὐεηθίοη ο λπαῖν Ῥτϊναίο Ἱη- 

{ογοςῦς υνμ]οἩ πω αγταββθς ἴ]ε τίοἩ, 

Γ1οβασ]αη οχἰθηύ ὑ]αῦ οΓίεΏ {1ιεγ αὐβίαῖη 
'Ίοπι ἴπο Ῥαβ]ο αββεπηῬΙγ απά ΤΙΙΟἨ 
ΊΠΟΥΤΘ οτι πο αἀπιπϊβίταθίοη ος 

Γἠπβῇ1ορ.᾽ 

ποιοῦσι γάρ] Έτοπι {παῖν πατηρετ 
Γ9]τεμάγ, Όλο αἲο ποῦ ΔΥ6Ι5Θ ἴο α- 

ας -ᾱ 

τοιοῦτον] «Ἱπ αοοοτἆαπος νηἩ αῖτ 
Ψ/ΙΘΊ1ΘΒ.᾽ 

18 



Ἔ]μο τοα- 
ΒΟΏΡ ΤΟΥ 

Όιετο Ῥεϊηρ 
80 ΤΙΔΠΥ 
{οτπηβ οἳ 
ἴἨο νο 

ΡοΥογη- 
ΙΠΘΗΏ{Ρ. 

11 
ε 9 3 ) ε / 4 Δ ’ ωὶ ο) 

τοι ἄνθρωποι, αλλ οὐχ ο νὸμος' καὶ το τεταρτον εἶδος 

Ατ]βῖο- 
ΟΓ4ΟΥ απά 
{1ο πολι- 

τεία. 

1203 Β 2 

.5 ’ : / / 5 / . ’ / 
τποιαυτή δυναστεία κοναρχιας εστιν. και κυριοι γινονται 

974 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ)) | [ΤαΗ. 

τείνωσι τῷ ἐλάττονες ὄντες μείζονας οὐσίας ἔχει» ; τρία 

ἐπίδοσις γίνεται της "ἀλιγαρχίαν, τὸ ὃδὺύ αὑτῶν μὲν τὰς 

ἀρχὰς ἔχειν, κατὰ νόµμον ὃὲ τὸν κελεύοντα τῶν τελευ- 

τώντων διαδέχεσθαι τοὺς υἱεῖο. ὅταν δὲ ἤδη πολὺ ὑπερ- 
/ - ΜΗ | Δ ” / ᾿ 4 [4 

τείνωσι ταῖς οὐσίαις. καὶ ταῖς πολυφιλίαιο, ἐγγυς ἡ 

τῆς ὀλιγαρχίας τοῦτ᾽ ἐστίν, ἀντίστροφον τῷ τελευταίῳ 
τῆς ὁημοκράτέας, 

"Ἠτι ὃ᾽ εἰσὶ δύο πολιτεῖαι παρὰ δηµοκρατίαν τε καὶ 

ὀλιγαρχίαν, ὧν τὴν μὲν ἑτέραν λέγουσί τε πάντες καὶ 

εἴρηται τῶν τεττάρων πολιτειῶν εἶδος ἔν' λέγουσί δε τέτ- 

ταρας µοναρχίαν, ὀλιγαρχίαν, δημοκρατίαν, τέταρτον δε ᾷ 

τὴν καλουμένην ἀριστοκρατίαν' πέμπτη-.ὃ ἐστὶν Ἡ προσ- ; 

αγορεύεται τὸ κοινὸν ὄνὸμα πασῶν (πολιτείαν γὰρ Γ 

καλοῦσιν)» ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ πολλάκις γίνεσθαι λανθάνει 

τοὺς φρῤόνηςς ἀριθμεῖν τὰ τῶν πολιτειῶν εἴδη, καὶ 

χρῶνται ταῖς τέτταρσι κόνον. ὥφπήρ Πλάτων ἐν ταῖς 

πολιτείαις. ᾿Αριστοκρατίαν μὲν οὖν καλῶς ἐχά καλεῖν 

περὶ ἧς διήλθοµμεν ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις" τὴν γὰρ ἐς 

1Ο ἐπίδοσις] /ἴ]ο εητά βίαρο ἵπ ο ) βἶοπ Τη 1ο Πλείογίς, Ἰ]κο ἴλλο οπε Ἶε ο 
ρτουγζ]ι ΟΥ 1Πογθ8βο.᾽ αἱ ἐπιδόσει τῶν | βἴνεη, ἵβ Ῥοραίας, απά Ί78 πο οἰαϊπηίο 

τεχνῶν Είι. Ἱ. νἩ. τα, Ῥ. 1908, 24; |; ο βοϊεηθβο αοοιταςΥ οἱ ἴἶο ἀῑν]βίοιβ. 
1ρ14. τ. νΗ1, Ῥ. 1100, 17. εἶναι ἵπ Εμ. ντῃ. κἢ., απᾶ Ροϊίςς, 

11 ταῖς πολυφιλίαις] ΄Ίαγσο παπη- | ΤΠ. 7. 
Ῥευβ οἱ {Γ]επάς,᾽ οοπηρ. ΕΛ. ΙΧ. χ. 6, Ρ. πέµπτη δέ] ΄ λετε 15 ο ΗΕ.) Ξ 
ΤΤ71, 17, πολιτικῶς μὲν οὖν ἔστι πολ- διὰ τὸ μὴ πολλάκις γίνεσθαι] Τποισ! 

λοῖς εἶναι φίλον καὶ μὴ ἄρεσκον ὄντα, οοηβ]άετεά πιοτο αἴθαϊπαβρ]ε ἔλατ ή 

ἀλλ᾽ ὡς ἀληθῶς ἐπιεικῇ. οὔμεν Όνγο Ἰάεαὶ ΓΟΥΩΒ, Τὸ γεῦ ἵβ 

8Ώουο {ο Ἀγετασε οἱ σονεγηπηση{Β, 1δ 
ὙΤΙ. 1 εἴρηται τῶν τεττάρων] Ατὶς- ; τεπιαῖηΒβ Ῥτασοκ!γ απ Ιά6α] απά ο οἱ 

{οῦ]ε, ἵπ 1 Πιείογ{ο, 1. ΥΠΙ., Ῥ. 1365, . ταγθ ΟΟΟΙΙΤΕΠΟΘ. 

β]κοίο]ιεά ἵπ ἴπο 49 απά ϱζιπ Ῥουκα , ΠΙ-Υ απ. ΥΠ. Υ1ΠΠ.). Ἠεν 

οτι, ΥΙΤΙ.), Όαί ατἰβίοσγασγ ἵπ ἶθ 
Ῥορι]αχ ΦΕΠΒ6, αΠβΥΥΕΤΙΠςΡ 6ο με {ππο- 

ΟΤΑΟΥ οἱ Ῥ]αΐο] Πιερωθίίο, Ἔπο ἀῑν]- 

. 
Ῥ. 29, σ1νεβ {1ο {οιγ Ἠετο πιεπθοπεά. ἐν ταῖς πολιτείαις] ΄ἵπ 8 ὑγεαβῖβθ . 

τὴν καλουμένην] ΄ ύε βο-οα]]εᾶ ατῖβ- ΄ οη Ῥο]{οβ. | 4 

{οοταογ,᾽ ποῦ Ἠϊ8 οὗη Ἰάεα] βἰαΐῦθ, 38 2 ἐν τοῖς πρώτοι λόγοι] Βοοίκβ 1 
Ἀ 
Ἐ 

μ. ασαΐη {ιο Ιαησιαρσο 1 ἵπ {αγοισ οἳ 8 
σἨαηρο οἱ απταηροπιθηό, αβδιτηίπς Ἰ8 
οἵύΏ βἰαΐο {ο Ίαγε ΌθεἨ ἀεβοπίρεά. | 



σΙ. ατ.) 7.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ) 

Ατίθίο- 
ογαοΥ απά 
{6 πολι- 

τεία. 

ω 5 / κ. . ) ο) 4 / Ν Δ Δ 

'. πῶν ἀριστων ἁπλῶς κατ ἀρετῆν πολιτείανι καὶ µῆ προς 

ὑπόθεσίν τινα ἀγαθῶν ἀνδρῶν, µόνην δίκαιον προσαγο- 
. - . Δ ., 3 

ρεύειν ἀριστοκρατίαν. ἐν µόνη γὰρ ἁπλῶς ὁ αὐτὸς ἄνηρ 
- / 9 4 

καὶ πολίτης ἀγαθός ἐστιν' οἱ ὃ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις ἀγαθοι 

ιο] 
λ 4 / 9 αν Ν ε ω) 3 Ν 3 . Φα 

προς τήν πολιτείαν εἰσι την αὑτῶων. οὗ µην ἀλλ εἰσί 
α / Δ 3 ’ ” ’ 

τινες αἱ πρὀς τε τας ὁλιγαρχουμένας ἔχουσι διαφορας, 
- Δ ’ 

καὶ καλοῦνται ἀριστοκρατίαι, καὶ προς τὴν  καλουμένην 
[ή ς Δ / [ ὸ » Ν "9 

πολιτείαν. ὅπου γε μή μµὀνον πλουτινὸην ἄλλα καὶ αρι- 
’ ε ” 9 η.) ’ ο ε , ὸ / 

στίνδην αιρουνται τας αρχας. αυτη πολιτεία ιαφερει τε 

ΑΒ. 
.] μὴ ᾽ . 4 - 3 9 .) - ια] 

αμϕφοῖν καὶ ἀριστοκρατικὴ καλεῖται. καὶ γαρ εν ταῖς µη 
’ ᾽ . /' .] ” .) .] α . « 

ποιουµέναις κοινήν ἐπιμελειαν αρετῆς «εἰσιν. ὅμως τινες οἱ 
΄ - .] ὃν Ὀὶ 9 » Ὁ) ε 

εὐδοκιμοῦντες και δοκοῦντες εἶναι ἐπιεικεῖς. Όπου οὖν ἡ 
/ / 5 - 9 4 Λ Δ. Φ 

πολιτεία βλέπει εἴς τε πλοῦτον καὶ ἀρετἠν καὶ ὀῆμον, οἷον 
9 ’ ϱ/ 9 ο Ν . Ὡ . 

ἐν Καρχᾖὸδόνι, αὕτη ἀριστοκρατική ἐστιν' καὶ εν αἲς εἰς 
4 ΄ / Ὡ ε [ή 3 η) / . 

τὰ δύο µόνον. οἱἷον ᾖ Λακεδαιμονίων ει ἀρετήν τε και 

ὁῆμον, καὶ ἔστι μίξις τῶν δύο τούτων, δημοκρατίας τε 

σοι 

Α 4 ο) ο 

καὶ ἀρετῆς. ἀριστοκρατίας µεν οὖν παρα τὴν πρώτην 
Ν φ Ρ . ’ - ὸύ γὸ 9 . / ιό 

την ἀρίστην πολιτείαν ταῦτα ὁύο εἴθη' καὶ τρίτον ὅσαι 
- ’ .] 4 

τῆς καλουμένης πολιτείας ῥέπουσι προς την ὁλιγαρχίαν 

μάλλον. 

οο 
Λ Δ δ᾽ » 4 κ / ο / 

οιπον εστιν ημιν περι τε της νομιζοµένης 

/ ας λ λ / ο ε, Ὁ 9) 
πολιτείας ειπειν και περι τυραννίδος" ἐτάξαμεν ὸ ουτως 

τὴν γὰρ ἐκ τῶν ἀρίστων, κ.τ. λ.] 

“«Ἔμο ρονεγηπιεηέ οἳ ο Ῥοβῦ Πιθη 

αἈβο]αίεΙγ, ἰ]εά Ὦγ ιο βὐαπάστά οἳ 
πηοτα] νιτίαθ, απά ποῦ Ὦγ βοτπηθ ατρῖ- 

ὑτανυ ςἰαπάστά οἱ εχοε]]επος,” ΄ 015 8 
ἴμε οη]γ οπθ νἨ]ο]Ὦ πο ατε αβ]βοά ἵπ 

ομ]πο ατ]βίοσγασγ. Τ]ο Ηταῦ ρατῦ οῇ 

ἴμο {παπβ]αθίοη 1 απο οπ Με. 
1,ον]β οτι Ορύπίοπι, Ῥ. 252. 

ὁ αὐτός] ιο 8α4Π1θ Ῥθύβοη 18 αὖ 
οπηοθ ἃ ροοἆ ΠΙΩΠ απά α ροοά οἴθίζεῃ.᾽ 

8 τινες] βο. πολιτεῖαι. 

ὅπου γε] ΄ῬίποῬ ἵπ {]ιθτη.᾽ 

4 κοινὴν ἐπιμέλειαν ποιουµέναις] ΤηΙ8 

16 ἴμο οἸαταοίοτὶαθ]ο οἱ Ἠῖ8 ταο ἀρι- 

στοκρατία---18 Ἰά6α] βἰαΐθ. 

Καρχηδόνι] Ιπ πε ολαρίθοι οἳ 081- 

ἴλασε, 11. 11, Ἡθ ρ]νθβ πλουτίνδην καὶ 

ἀριστίνδη», Ῥαί 16 16 ποῦ 686Υ ο 1αβ01{γ 

ἴμο δῆμον, Ἠο βαΥ5, 1ὸ 18 {ταο, δῆμον 

ἔχουσαν, Ῥαῦ 1ο {επου οἱ Ἠ18 τοπιβτ]ςΒ 

18 ασαἱηβδῦ ΑΏΥ ἀθπιοοταθίοα] αἀπηϊκίατο, 

66 {ο ποίθΒ οἳ θλαῇ οἸαρίοτ. 

ὙΤΠΙ. 1 νομιζομένης] 1 Ἰου]ά ρτο- 

{ου ὀνομαζομένης, Ῥαῦ Ῥετμαρς 16 ἵβ 

βαΐ6Υ {ο Ίεανο 16 α8 Ιν βἰαπάβ, Τ]ο 

καλουμένης αΏονο 8 ἵη ΊἈνοιχτ οἱ α 

οἸιαηρθ, 88 49 ΟΠΘ ΟΥ Όγγο ούῃοτ ρ8ββᾶΡΘΒ 

Ἰαΐ0ετ. 

ἐτάξαμεν δ᾽ οὕτως] “1 Ἰαγο Ρ]ασθά 

ΏἹιοπα Ὦςτε, ποῦ ὑλιαῦ οἱζμθγ {Πο πολιτεία 

ος ἴ]ο ατ]βθοστασϊες ]αβῦ πιρηθίοπεἆ ατα 

τθα]1γ ἀθν]α{ίοπβ, Ῥα0 {ον Πῖβ ΥΘΑΒΟΗ, 

ὑλαῦ ἵπ αἰτῖοῦ {παζλ {6γ αἲ {11 α]ιοτῦ 

18----ο 



9Τύ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ)) [Τα8. 

Το πολι οὐκ οὖσαν οὔτε ήν παρέκβασιν οὔτε τὰς ἄρτι ῥηθείσας 
τεία, γιου ο 

τὶ ἱς. ἀριστοκρατίας, ὅτι τὸ μὲν ἀληθὲς πάσαι διηµαρτήκασι τῆς 4 
/ / ” ῳ λ / 

ὀρθοτάτης πολιτείας, ἔπειτα καταριθμοῦνται μετὰ τούτων, 
’ ο] ο [ο ’ ο 5 - .] 

εἰσί τ) αὐτῶν αὗται παρεκβᾶσεις, ὥσπερ ἐν τοῖς κατ 
- ο 5” 

αἀρχὴν εἴπομεν. 
2 ’ / ὸ Δ Δ ο ο / ωὶ 

ἐστι ποιήσασθαι µνείαν διὰ τὸ πασῶν ἥκιστα ταύτην εἶναι 

Τελευταῖον δὲ περὶ τυραννίδος εὔλογόν 

πολιτείαν. ἡμῖν δὲ τὴν µέθοδον εἶναι περὶ πολιτείας. οδὐ 

ἣν μὲν οὖν αἰτίαν τέτακται τὸν τρόπον τοῦτον. εἴρηται" νῦν 
4 / ε » λ / / οτοεο / 

δὲ δεικτέον ἡμῖν περι πολιτείας. φανερωτέρα γαρ ἡ δύναμις 

αὐτῆς διωρισµένων τῶν περὶ ὁλιγαρχίας καὶ δημοκρατίας. 
αλ Ν ε / ϱ ϱ - ο) - / / . 

8 ἔστι γαρ ἡ πολιτεία ὣς ἁπλῶς εἰπεῖν μίξζις ὀλιγαρχίας και 
[ή " 4 - Δ ω 9 ι, . 

λρόάρωμας, εἰώθασι δὲ καλεῖν τὰδ. μὲν ἀαποκλινούσας ὡς 

πρὸς τὴν δημφεράνέαν πολιτείας, τὰς δὲ πρὸς τὴν ὀλιγαρ- 

χίαν ον ἀμώκφωννι διὰ τὸ μᾶλλον ἀκολουθεῖν 

4 παιδείαν καὶ ο. τοῖς ήν αάόν ος ἔτι δὲ δοκοῦσιν 

ἔχειν οἱ εὔποροι ὧν ἕνεκεν οἱ ἀδικοῦντες ἀδικοῦσιν' ὅθεν καὶ 

καλοὺς κἀγαθοὺς καὶ γνωρίµους τούτους προσαγορεύουσιν. 

οἳ ἴλο 1άεα] Γογπα, οοΏηβδεςἹἹθΏΘΙΥ, ὕμεγ 

αἴθ θπαππεγα θεά νηζἩ ἴ]πεβο ἀεγιαῦΙοηβΒ 

.{ποτη ἴπθ 1άθα] {οττη. 1686, ἴμο ἴταο 

ἀεν]αῦΙοηβ, αγο {πεπηβο]νες, 8 νο βαϊά 

αυ Εταῖ, ἀενιαβοηβ Ἰπ ἴ]λο βοοοπἆ ἆ6θ- 

6τ68, ἀενΙαίοηβ, λα 1, Ώοπι ἴ]θ 

πολιτεία απιᾶ {Ίιθβο ἔντο Κῑπάς οἱ ατῖβ- 
{οοταογ.᾽ Βποι 1 οοποθῖνθ Το Ῥο ἴ]θ 

πηθαπίησ οἱ {μῖς ἀϊβοι]ό Ῥαββαρο, ἵη 

νπ]οἩ Ὦθ ἸαβΠες Ἠϊ5 ατταησοπεηῦ, 

1 οπηποῦ ασνθο δι ἨΝίσ]κθς ἵπ ΤίΒ 
ν]ευν οἱ ἴ]ιο Ῥαββασθ, ΤΡ. ΙΙΙ--112, ποῖθ 

1. Έοτ οὐκ οὔσαν, οὐ δοκοῦσαν Ί88 

Ώδεη Ῥποροβθᾶ, Το ὅτι τηπβὲ Ὃθ 

Ῥτοισ]ῦ ΙΠπίο οἶοβο οοπηθοθῖοη σσ 

ἐτάξαμεν. τούτωνξ τῶν παρεκβάσεων. 

αὗται-- αἱ παρεκβάσει.. αὐτῶν τῆς 

πολιτείας καὶ τῶν ἄρτι ῥηθεισῶν ἀρι- 

στοκρατιῶν. 

3 µίξο, κ.τ.λ.] Τὸ οοπιρῖπθβ ἴμπο 
Όπσο {ΟΥΤΩΒ, 16, 88 16 Υ76Γ6, ἃ ΟΟΠΙΡΤΟΙΗΙΒΘ 

Ῥεύπθεη {λλετη. 

ὡς] 16 βαρετβποιβ. 
: πρὸς τὴν δημοκρατίαν] Ἴμο πο 

εοπιεπίς ατα ἀμβοι]ὲ {ο οοπιΏίπε 0η 

εχαοῖ]γ εα πα] 6εγῃΒ, απά {Πεῖτ ναιγῖης 

το]αξίοη συν] ἀθέογπιῖηθ ές παπηθ {ο Ὦς 

Ρίνεη. 

παιδείαν καὶ εὐγενείαν] οοπηρατε {]νεί. 
εδ ον 1. 

Τέλος τὰ πρὸς παιδείαν καὶ τὰ νόμιμα. 

Ἠγεα]6] ἴπ λε βθοοπἆ σεπεταθίοη ἆοθβ 
ογάϊπατ]]γ 

ΒΘΟΙΙΤΘΒ Ἰείθιτο, απά {ο πνεαΙΗγ 
οαηποὺ νυιποαί εἀιοαίοι αἴίπει θἹ- - 

1οΥ ος πτη {ο Ε41 αοοοαπύ ἴλπεῖτ 
πγθα] 61, 

4 Ἑάποαίοιυ απά Ἠϊγι Έιαῃ απο 

αἴνοι, πνλαί Ὀθοοτηθβ Ο ἀρετή νἹτίααϊ -- | 

1: 15 οἰαίϊπηθεά οἱ αββιπιεᾶά. Τ]ηο πγθα]- 

ἴἩπγ Ίωνο αἰτοαάγ ναί νυη]οἩ οἴ]ιοις 
οοπιπηΙ 6 Ἰπ]αβί]ορ {ο αἰἰαίη, {Ἠεγ Ἠανο 
πο ἰθπιρίαδίοη {ο ενΙ], Ίεπορ Τξ ἵς ἵῃ- 
{εγτθᾷ {Παί ἴΠεγ ατο ροοᾷ. Τε βίτεβΒ 

18 οη ἴπε νγοτά ἔχευ. 

η {ο Ῥορα]ατ νίθύν, 18 ἴο σιαγαηίθε 

{ου α]] ιο οὔ]εσ τες αἱθῖθες, έ]ι νεα] ϐΥ 

ἀριστοκρατίας 

Ίηνο]νο οἀποαίοῃ. πτ 3 

Ὑγοα]έ, ιο, 



ΟνΙ. αν. 8] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ.) 2ττ 

Τ]α πολι- 
τεία, ν]λαῦ 

10 18. 

Ἐν 9 Ὁ) 3 ῃ ἁ ε η 9 / ι 
πει οὖν ή ἀριστοκρατία βούλεται τὴν ὑπεροχην ἀπονέμειν 

Ἰ - ο ο ωὶ / ὁ 

τοῖς ἀρίστοις τῶν πολιτῶν. καὶ τὰς ὀλιγαρχίας εἶναι φασιν 
- ω) . ’ 

δοκεῖ ὃ᾽ εἶναι τῶν ἀθυνά- 5 1194 
η) [ο - 9 - - 

ἐκ τῶν καλῶν κἀγαθῶν μᾶλλον. 
ΔΝ 4 - - . ο ’ / ο) Δ 

των το µη εὐνομεῖσθαι τὴν ἀριστοκρατουµένην πολιν, άλλα 
’ ε / ω Ν 5 - Ν 8 

πονηροκρατουµένην, ὁμοίως δὲ καὶ ἀριστοκρατεῖσθαι τήν µη 
9 / . ” ἃ . Ν - - ν) 

εὐνομουμένην. οὐκ ἔστι δὲ εὐνομία τὸ εὖ κεῖσθαι τοὺς 
/ Ν ’ / Δ ’ ια . / « ' 

νόμους, μὴ πείθεσθαι δέ. ὃδιὸ μίαν μὲν εὐνομίαν ὑπολη-ς 
/ 4. Δ / θ - / ’ κ δξ Δ 

πτέον εἶναι το πείθεσθαι τοῖς κειµένοις νόµοις, ἑτέραν ὁ6 το 
- - .) / Ὡ ᾿ ’ ” ] , 

καλῶς κεῖσθαι τοὺς νόμους οἱἷς ἐμμένουσιν' ἔστι γὰρ πεί- 
4 - ’ ο) ή. / . 9 

θεσθαι καὶ κακῶς κειµένοις τοῦτο ὃ ἐνδέχεται διχῶς: ἢ 
λ πο. Φιν - 5 / » » κ . ΄ - 

γαρ τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐνδεχομένων αὐτοῖς, Ἡ τοῖς απλως 

4 

316 1Π ἴμο ]αάστηεηῦ οἱ ΏπεΏ, 1ρ8ο {αοΐο, 

καλοὶ κἀγαθοὶ καὶ γνώριµοι-- εὐγενεῖς. 

βούλεται] “1 16 1698 αἶπι απ οῬ]θοῦ.᾽ 

φασυ] απᾶ 5ο 48 {αν 8 ἴΠαγ ο8Ώ 
Ἰάεησί{γ επι υνϊζἩ ΑτἱβίοσταΟΥ. 

5 δοκεῖ] Ίπ ἴμε ρορι]αν ΠοίΙοηΒ, 38 
π/θ Ἠανο 86ΕΠ, {Ίιογθ οχΙβί5 α οοηΕΒΙΟΏ 

οἩ ἔμο βιρ]θοῦ οἱ ψγθα]Ἡ. Τό 18 πιαάθ 
{ο ριαταηπύθθ {ο 158 ῬοβΒΘΒΒΟΓ ΤΩΙΙΟἨ 

Ῥεβῖάθς 10861, ἍΝου ἵρ ἰ]β πο οἩΙγ 
οοη{αβίοη {πασθεαβΙθ. ἘΤ]ο πιογα] β6Ώβθ 
αὐζασ]ιεά {ο {ιο πγογάβ καλοὶ κἀγαθοί 

Ἠας σγαάια]]γ Ώεοοππθ Ιποχίτίοαβ]γ επ- 
ἰαησ]οά υγ {Πο οτἰσῖπα] 8εΏ8ο οἱ {ιο 

Β4ΠΊΘ υνοτάβ, ἸνμΙο ναθ βοοῖα]ὶ ΟΥ 

Ῥο]μδίσοα], απά Όετο πιαΥ Ῥο {ταοεά α 
νυηο]θ βετῖθ οἳ ϱπτοτβ ἀερεπάςπί οἩἨ 
ἴλμο αβξιπηρί{Ίοη ἐ]λαῦ ἀριστοκρατία ἶ8 {με 

ρογετηππεπύ οἳ πο ΤῬοβῦ απἀ τηοβῦ 

γΙτίαοαβ οΙ61Ζ6ΗΒ, Ιπβίθαᾶ οἱ α πιοάεταἴθ 

οἱἱσατοἩγ, 1695 {αο ῬΡοββσα] 86ηΏβοΘ ἵη 

ΟΟΙΩΠΙΟΠ Ιαηρτασο, ΙπΙΡ]ΥΙΠσ ηο ΤΠΟΤΑΙ] 

απαΙΠοα{ΙοΏβΒ οη Όλο Ῥατί ο{ ἴΠοβο η 
ν/ηοτη 16 18 γεβίθᾶ. ἈῬταί ἴμο εγτοηθοΙ1β 

ΤΘΩΒΟΠΙΊΠΦ οὗ {6 πΠΚΠΥ, οοπαὈϊηθες ντ ζ]ι 

ἴλο Ιπύεγοβθεά αοοθρίαποο οἱ {Πεῖγ 6ΓΓΟΥ 

ῬΥ ἴμο {6υν, Ἰ8 5ο τοοίθᾷ Όλα 6ΓΤΟΣ ΟἩἨ 

υμς ααρ]εοῦ, Όμαῦ 6 16 οχίτειηαΙγ 

ἀποι]έ {ο Ἱκεερ οἶεατ ος Ἱδ. Τὸ οο]οιτβ 

ΙΩΠΟΙ οἱ {πο Ῥο[Μῖσα] Ἰαηριασο οἳ οἵις 

ἆαγ, ἔνοιω ν]]ο]ι λε ρατζίσυ]ατ{οττα οἳ 

“ΕΥΤΟΥ ρΊνεηι ἵηπ {με ἰοχό παῖσΏί αἰπιοβί 
- 

βΘθπα Ῥουγοννθά. Τί 18 (ποαρΏί οοπη- 
ΠΙΟἨΙΥ {ο Ῥε απ Ἱπιροβαϊρ]]ϐγ (λα ιο 

βζαΐθ, γηΙο Πας απ΄ απὶσοσταβίομ 
σονετητηθηῦ Αποπ]ά ποῦ ὮῬο ππε]]- 
οτάθτεᾶ, υνυμ]]δέ λα ννη]ο]ι 1 ἵπ ἴ]θ 

Ἠαπάς οἱ με Ἰοπθβῦ ΑἹοι]ά Ὦο υνε]] 

Ρογεγπαά ; βἰπηϊ]ατ]γ 16 15 ατσεά {μαῦ α 
βἴκζο ποῦ υνε]]-οτάετεά οαηπούῦ ΡοββῖβΙγ 

Ῥε απάετ απ ατὶβζοστα σα] σονεγηπηεη{.” 

πονηροκρατουµένην] ἨἈπὀνηρος, Ἰθτθ 

αραἲπ ἴ]ιο ΒΙΠΙΡΙΥ Ρο άσα] βεηβε 18 οοἩ- 

{αβ6εᾶ νηζὮ πο πποτα], α {α114ΟΥ ννΙοἩ. 

Ηπάς {εαπεπς Π]αθίταδίοη ἵπ Ατὶβίο- 

Ῥηαηθβ. Τ6 6ΧΡΤΟΘΒΒΘΕ α ἀεπιοστα ίσα] 

Ρογετηπαθηῦ Τοπ ο Ῥοϊηῦ οἱ νίεν 

οἱ 168 ατ]βθοοταὔ]σα] ορροπεη{α, 

οὐκ ἔστι δέ, κ.τ.λ.] ΄ Ῥαΐό νο πιαδί 

ΤΕΠΊΘΙΩΡΟΣ,᾽ 8475 Ατρκίοῦ]ς, ΄ ὑμαῦ σοοᾶᾷ 
Ί9νϐ, αἹποβεγεᾶ, ἆο ποῦ οοπβαζθ 

6οοἆ οτάςτ. Ίπ οηθ ΒΕΠ8Ο 16 ἵν σοοᾶᾷ 

οτάετ {ο ΟΏ6ΕΥ πα Ίαν, Ὦο ἴλαῦ Ίαν 

σοοά οτι Ῥαά; Ῥαῦ 16 18 α ἀϊβετεηπίῦ απά 

{αχ Ἠϊρ]ετ Β6Πβ06 ο πο Ίεττ, ΝΠΕΠ 

ὕλθτο 15 ποῦ οηΙΥ ορεάϊεπος {ο Ίαν, 

Ῥαΐ σοοᾷ Ίαν; 6ο νο] ὑπαύ ορεάίεπος 
ΤΙΣΥ Ῥο ρα]. 

ϐ τοῦτο] 18 α ΑἸιοτῦ οχρτοββῖοη {οΥ 
τὸ κεῖσθαι καλῶς τοὺς νόμους οἷς ἐμμέ- 

νουσι, απᾶ ἵηπ {πο ποχῦ οἶαιβο ἴ]πθ 

ψ/οτᾷ ἀρίστοι ἵδ ρονεγπεά ὮΥ ἐμμέ- 

νουσιν, ια ΓοΥ ἴ]ιο βοηβο 16 νγοι]ά Ὦο 

Ῥοΐέθχ {ο Ῥαῦ 16 {η ἐ]λο αοοιβαίνα, Ὀαξ 
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» Ἡ, 9 / : 4, / ο 

δοκεῖ δε αριστοκρατια μεν ειναι μάλιστα το 

τὰς τιμὰς νενεμῆσθαι κατ᾽ ἀρετήν' ἀριστοκρατίας μὲν γὰρ ι 

7 ὅρος ἀρετή, ὀλιγαρχίας δὲ πλοῦτος, δήμου ὃ᾽ ἐλευθερία" τὸ 
- ζ ’ 3. 

δ ὅ τι ἂν δόξη τοῖς πλείοσιν, ἐν π'άσαις ὑπάρχει" καὶ γαρ 
κ ων / αν ϱ) / Αλ α δή αι 3 
εν ὀλιγαρχιᾳ και εν αριστοκρατιᾳ και εν οήμοις ο τι αν 

Αα - Αα. ’ ” ᾗ3Ὁ 

δόξη τῷ πλείονι μέρει των µετεχόντων τῆς πολιτείας, τοῦτ 
4 - ” ’ ιο . Α 

ἐστὶ κύριον. Εν µεν οὖν ταῖς πλείσταις πόλεσι τὸ τῆς πολι- 
/ 4 - / λ κ / - ΔΑ. ο 

τειας εἶδος καλεῖται" ΜΟΝΟΝ γαρ ” μίξις στοχάζεται των ευπο- 

Ν ον . [ή / λ / ὸ λ 4 Δ 

ρων καὶ τών ἀπόρων πλούτου καὶ ἐλευθερίας' σχεθὀν γὰρ παρᾶ 
” / ὁ - . 3 . ὃ - ’ 

τοις πλείστοις οι ευποροι των καλών καγαθών οκουσι κατε- 

χειν χώραν. 
α) 8 . [ή α) .ἳ . . - Α- 

ἐπεὶ δὲ τρία ἐστὶ τὰ ἀμφισβητοῦντα τῆς 

ἰσότητος τῆς πολιτείας. ἐλευθερία πὶλοῦτος ἀρετή (τὸ γὰρ 
[ή εἳ α .) [ή 9. - . ὸ / ε . 

τεταρτον, ο καλούσιν ευγενειαν., ἀκολουθεῖ τοῖς ὀυσίν' ἡ γαρ 
οι  ὁ 9 - - 4 9 Π 3 υ] 

εὐγενεια ἐστιν ἄρχαιος πλούτος και ἀρετή), φανερον οτι 
λ Ν - » / - ατσο Δ - κ.α 

την μεν πτοιν δυοῦν μίζιν, των ευπορων και των απορῶν 

/ [ή Δ Δ ων ζω) 9 / / 

πολιτείαν λεκτέον. τὴν δὲ τών τριων ἀριστοκρατίαν μαλιστα 

τών ἄλλων παρὰ τὴν ἀἆληθινὴν καὶ πρώτην. 
Φ ν 3 
Οτι µεν οὖν 

» « 9 / ”/ 4 / η ὃ 
εστι και έτερα πολιτείας εἴδη παρα κογαρχιαν τε και οήμο- 

-” 

16 βθεπῃς αὐἰτασῦεᾶ ΤὮΥ ἴ]ε ἆαϊνεβ κακῶς 
κειµένοις απᾶά οἷς ἐμμένουσι. 

7 ἀριστοκρατία μέν, κ.τ.λ.] ΄ Ατὶβ- 
{οσταογ 18 ἐποασ]λῦ εδρεοϊα]]γ {ο οοηβ]αύ 

Ἰηπ Ἰανίησ ἴ]μο οβΏ]σοος ἀῑδιϊραθεᾶ αο- 
οοτάῖπς {ο ν]τύιρ.᾽ 

ὅρος] “Το ρεοι]ατ οἸιατασίοτ]ρί]ς, 
6619 οατασίὃτο ϱρόοἶα],”” 50. ΠΠ. 

τὸ δ᾽ ὅτι, κ.τ.λ.] Ῥεο ΟΠ. ΤΥ. 1. 
Α8 ΟΟΏΙΤΩΟΠ {ο αἲ] 16 οπηποῦ Ῥ9 ἴ]μο 
ἀἱδποίΙοη ο ΑΠΥ 9Π6. 

8 τὸ τῆς πολιτείας εἶδος καλεῖται] 
Τ]θ 6εηΠ8ο οἱ {Ίιθβο υγοτάθ 18 ποῦ Υνετγ 
οργίαϊη. Ὦο {πεγ ππθαπ ΄ Τηο ἔοτπι οἳ 

Ρονετηπιεηέ 16 ομ]]οά πολιτεία ἵπ ἴπε 
Ρτεαί τηα]οτῖῦγ οἱ {Πο βἰαΐῦθβ Ὑνθγο αΠΥ 

πη]χίτο οἳ ἴμο ἀῑβεγειό εἰεπιοπίς ἵβ 
αὐθεπηρίαεᾶ,” Όναρ ΠἨπηϊθ]ησ {ο πλεί- 
σταιςῖ “Ἐος α]] ὑ]ιαῖ πο οοπαῬ]ηαίοη. 

αἴτης αἲ 15 {ο Ῥ]επά {ιο Όνγο ε]επιεηίβ 

οὗ τ]οἨ απ Ῥοοῦ, νεα] απά Γεοάοπη ; 

{ο Όλο στοαῦ τηα]οτίϐγ ἹατᾶΙγ ἱπαπῖτε 

Πατύμετ, Ὀιῦ αοοερέ ἴλπο νεα] αβ 

οοπηρείεπῖ τορτγεβεη{α{άνεΒ οἱ {με τεα]!1γ. 

βοοά.᾽  Ῥαΐ6 1] ἴμετο 15 ἐς λῖγά 
εἰεπιοπί οἳ ντέαθ, απά ν/]οτο ἐἶαῦ 15 

ακοή 1πίο αοοοαπῖ ννϊξ] ἐ]ιε ἔνγο οἴ]ιετς, 

ἔπετο Ὑγθ ΠΙΑΥ αΡΡΙΥ ἴἶια ἔθτπα ατῖβζο- 
6Γ86Υ, ἨΥΊ6γθ ΟΠΙΥ ἴ]ιε νο οίἩετς, ἴετο 

ν/θ Ἠανθ πολιτεία. 

κατέχειν χώραν] «ἴο ΠΠ] πε Ρ]αςο οΕ.” 

Οοπιρ. ἄτοίθ, ΤΠ. 6ᾳα, οπ ἴ]λο 8οηςε οἳ 
ἴμθςβο γγογάθ καλοὶ κἀγαθοί, απᾶ αἰτηῖ]αν - 

0Π68, 

ϱ τὰ ἀμφισβητοῦντα] Όοππρατο ἴἶιθ 
Ίοπς ἀδοιβρίοη 1π Ῥοοῖς ΤΠΙ. χπ. τ, 

{ου εὐγενεία αἱδο, ΤΤ1. χιτ, 1. 

µάλιστα τῶν ἄλλων] ΄Τπογο {παπι ΑΠΥ 

οἴμει {ογπη οἳ ᾳονεγηπηεηξ, γη ιο 

οχοερ{Ίοη οἳ {θ ἔταθ απά 1ά6δ] {οττη.” 
πρώτην ἵπ {]ιο βοπ8θ οΕ ρεγίοοξ.᾿ Οοπι- 
ράσο ῇ]αί. 1. 2, 13, Ρ. 1356, 17, ὁ πρῶ- 
τος συλλογισμό». κι 
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καὶ τέ Τ19 πολι- 
τεία, ναῦ 

15 18. 

κρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν, εἴρηται, καὶ ποῖα «ταῦτα, 
᾿ ἁ 

διαφέρουσιν αἀλλήλων αἵ τ᾽ ἀριστοκρατίαι καὶ αἱ πολι- 
Ξ ον 4 / το 9 / Ὁ » / 

τεῖαι τῆς ἀριστοκρατίας, καὶ ὃτι ου πὀρρω αὗται ἀλλήλωγν. 

φανερόν. 

Τίνα δὲ τρόπον γίνεται παρὰ δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρ- 9 
Τ]ο πολι- 

τεία. Που 
16 15 {ο Ὦο 

οοηβί{]- 

ἰαζεᾶ, 

’ « [ή / Δ ων 4 ΑΝ - ΄ 

χιαν ή καλουμένη πολιτεία» καὶ πως αὐτην δεῖ καθιστάναι, 

᾿λέγωμεν ἐφεξῆς τοῖς εἰρημένοις. 
Ὡ ε / . / .] 4 ο) / ’ 

οἷς ὁρίζονται τήν δηµμοκρατίαν καὶ την ολιγαρχίαν' ληπτέον 

. ια 

ἅμα δὲ ὁῆλον ἔσται καὶ 

Ώ 4 ’ / ωὶ 9 ’ ) »ε ’ α/ 

γαρ την τούτων διαίρεσιν, εἶτα ἐκ τούτων ἀφ ἑκατέρας ὧσ- 

περ σύμβολον λαμβάνοντας συνθετέον. Ἠϊσὶ δὲ ὅροι τρεῖς 9 

ω) / . / .ἳ 4 . [ ’ ωὶ 

τῆς συνθέσεως καὶ µίζεως. γαρ ἀμφοτερα ληπτεον ὧν 
/ - ω ο ’ 9 ἃ | 

ἑκάτεραι νομοθετοῦσιν, οἷον περὶ τοῦ δικάζειν. ἐν µεν γαρ 
ο - / λ 4 

ταῖς ὁλιγαρχίαις τοῖς εὐπόροις ζημίαν τάττουσιν., ἂν μὴ ὃι- 
’ ο  ΠἈς.. / ΣΑ / . Ν - ὸ 

κάζωσι, τοῖς ὃ᾽ ἀπόροις οὐδένα µισθόν, ἐν δὲ ταῖς δήμοκρα- 
ο . / 

τίαις τοῖς μὲν ἀπόροις µισθόν, τοῖς ὃ᾽ εὐπόροις οὐδεμίαν 

ζημίαν. 
3 [οἳ 

καὶ πολιτικόν' µέμικται γὰρ ἐξ ἀμφοῖν. 

ο» 
, Δ δδ 4 / ’ 3 ’ α ὸ ν 

κοινον οε και µεσον τουτων αμφότερα παυτα" οιο 

Ὡ 4 ο ΑΦ 
εἷς μεν οὖν οὗτος 1294 Ἑ 

ο] ὸ ο] ’ σα δὲ 4 ’ ’ ο 

του συνουασκου τροπος ετερος ε το µεσον λαμβανειν ων 

ς ’ ’ ω , ’ ι ἃ 9 ΔΝ ’ 

εκατεροι τπαττουσιγν. οἷον ἐκκλησιάζειν' οἳ Μεν απο τιμήματος 

9 τού - / ε 4 - [ 
οὐθενὸος { κικρου πααπαν. οἱ ο απο μακρου τιμήματος κοι- 

Δ ῃ 2 / . λ λ ’ ε ’ .. 
νον δέ γε οὐδέτερον, ἄλλα το Μµεσον εκατερου τικήμκατος 

’ / » 3 ο / 9 4 9 - 3 
τουτοωγν. τριτον ὸ εκ δυοῖν ταγκατοιν. τα μεν εκ του ὁόλι- 4 

- ’ ἃ δ) 9 - ὸ -- λ ο) 4 
γαρχικου νγοµκου. τα εκ του μοκρατικου. εγῶ οιον 

ος Δ μα 4. 4 4 4 9 9 ’ 
δοκεῖ δημοκρατικὸν μεν ειναι το κληρωτας ειναι τας αρχᾶς» 

Δ 3 ε Ν . / 4 ἃ 4 Δ 4.0 8 

το ὸ αιρετας ολιγαρχικον, και δημοκρατικὸν Μεν το ΜΗ απο 

/ » λ η κ Ας , 
τιµκήµματος. ὀλιγαρχικον δὲ τὸ ἀπὸ τιμήματος. ἀριστο- 

ΙΧ. 1 γίνεται] Πανίηρ ἀθβοτῖρεά 
ἴλο πολιτεία ἵπ 10βο]{, Ὦο Ρτοοθθάβ {ο 
ἴλο ααθβύ]οη οἱ 159 {ογτηα[ίοη. 

ἅμα δὲ δῆλον, κ.τ.λ. ] ́ Τηϊ8 ν]] ο 

οἶεατ ὮΥ πο αἴπηρ]ο θαὐειηοπύ οὗ ἴ]μο 

οἸατασύετ]β]οῦ ὮΥ νλ]οῖ πιεη ἀείετ- 

τηῖηθ ἆθπΙοστασγ απᾶ οἱρατομγ. ΔΙ 

ὑλαῦ 15 {ο ο ἆοπο 18 {ο βὐαῖθ ἴπαρο, 

ἀἰθήπσυϊθῃ (Ἠεπα, απά οι ἴα]κο γ]αῦ 

γοι ναπὸ Ποπ αἰθμοι, απᾶ Ῥιαῦ Πε 

Ῥατῦς ἰοσεί]αοτ 48 Υοι πνοι]ά ιο νο 

Ἠα]γοθ οἱ απγ]πσ οί Ἱπ νο. Έον 
ἴλο σύμβολον Ὑναβ βοπιεύμῖηρ οαῦ ἵπ 
ἴνο, ιο ρατύς οἳ υυμ]ο] Εὐιοά οχαοί]Υ 
απ βοτγοά α8 α ἰο]κοῦ {ου ἴ]ο Πο]άογ, 

Οοπιρατο Ῥ]αΐο, ΦΥ πυρ. 191, Ὦ, ἀνθρώ- 

που σύμβολον, ἅτε τετµηµένος, ἐξ ἑνὸς 

δύο. 

2 ὅροι τρεῖς] « ἴμτοο ἀῑβογοηί τηοᾷθΒ.᾽ 

4 πολιτικόν] Τί εαϊίβ ἐμο πολιτεία. 

τὸ µέσον λαμβάνει] ΄ἰο ἰα]ο ἴλο 
ΠΠΘΘΗ.᾽ 

ὅ 
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Τηο πολι- 
τεία. Που » 9 4 - 9 / ᾽ ε 9 - λ ) ’ 
119 {ο ψο [εῖν. ἐκ µεν τῆς ὀλιγαρχίας το αιρετας ποιειν τας ἀρχας, 

μα ἐκ δὲ τῆς δημοκρατίας τὸ μὴ ἀπὸ τιμήματος. 
«τρόπος τῆς µίζεως οὗτος, τοῦ ὃ᾽ εὖ μεμῖχθαι δημοκρατίαν 3 

καὶ ὁλιγαρχίαν ὅρος, ὅταν ἐνδέχηται λέγειν τὴν αὐτὴν 

ν / . Ν ν΄ ὃς « , 4) 
κρατικον τοίνυν και πολιτικον το ἐξ εκατέρας έκατερον λα- 

ἡ 5 'Ὁ μὲν οὖν 

αν. Ά 

πολιτείαν ὁημοηῤήδίαν καὶ ὀλεγαρχίαν: ὁᾗλον γαρ ὅτι 

τοῦτο πάσχουσιν οἱ λάψοναικὴ διὰ τὸ αβῤη(ς. κφλθη ἳ 

πέπονθε δὲ τοῦτο καὶ τὸ μέσον: ἀμφηιδετψι γὰρ ἑκάτερον | 

ἐν αὐτῷ τῶν ἄκρων. Ὅπερ συμβαίνει περὶ τὴν Λακεδαι- 
’ / Δ Δ 5 - / ς 

7 µονίων πολιτείαν. πολλοι γαρ ἐγχειροῦσι λέγειν ὡς 
[ή 5) ὸ . Δ ὸ ] 3 . ’ 

ανα οὔσης ια το Ὀμθηρρήνς πολλα την ταξια 

ἔχερ, οἷον ρμεν τὸ περὶ τὴν τροφὴν τῶν παίδων ὁμοίφᾳ 

γὰρ οἱ τῶν πλουσίων πῤόῥωνήῳν τον τῶν πονήτων, καὶ - 

παιδεύονται τὸν τρόπον τοῦτον ὃν ἂν -δύναιντο καὶ τῶν - 
, ε - ε .β 4 απ ος - ι) ’ μ ε ’ 4 

6 πενήτων οἱ παῖδες. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς εχοµενης ἠλικιας, 
- . .Ἡ 4 . ὁ ω « 

καὶ ὅταν ἄνδρες γένωνται, τὸν αὐτὸν τρόπον’ ὀῦθεν γὰρ 
’ ε ΄ ’ . ε ’ ο) | 4” ᾽ ο] 

διάδηλος ὁ πλούσιος καὶ ὁ πένης. οὕτω τὰ περι την 

τροφὴν ταὐτὰ πᾶσιν ἐν τοῖς συσσιτίοις. καὶ τὴν ἐσθῆτα οἱ 

πλούσιοι τοιαύτην οἵαν ἄν τις | παρασκευάσαι Φδύναιτο καὶ 

ϱ τῶν πενήτων ὁστισοῦν. ἔτι τῷ δύο τὰς μεγίστας ἀρχὰς 
- Ν ω) αν 4 

τὴν μὲν αἱρεῖσθαι τον δῆμον, τῆς δὲ µετέχειν' τοὺς μὲν γὰρ 

γέροντας αἱροῦνται, τῆς 9) ἐφορείας µετέχουσι. οἱ 
» / ὸ λ λ νο) 9 / Ὡ Δ / ἷ 
ὀλιγαρχίαν ὁια το πολλα έχειν ὀλιγαρχικά, οἷον το πασας 

ε ο Ὁ 4 ὸ ῃ /΄ κ Α δν / Ὡ) ' 
αιρετας ειναι και μΜήοεµμιαν κληρωτήν, και ὀλίγους ειναι 

6 ὄρος τοῦ εὖ μεμῖχθαι] ΄ Τε {εβί ου 
οἸατασθετίβιιο οἳ πο οοπιρίπαῖοῃ 

Μανίηρ Ὄθει. «αοοςβββα]]γ Ῥογ{ογπιθά.᾽ 
τοῦτο πάσχουσυ] /{οο 019.᾽ 
7 ὡς δημοκρατίας οὔσης] ΄ἴο βρεα]ς 

οῇ 16 48 αν ἀεΠΙΟΟΤΑΟΥ;᾽ 8 (ποισΏ περὶ 

αὐτῆς Ἰιαά ρτοσεᾶεᾶ. 

8 οὐθὲν γὰρ διάδηλος] “Τ]οτο 18 πο 
ἀϊᾷετεποςῬ Το τηβτ]ς. 

τις] 18 6αρετβποιβΒ. ΊΤἨἩετο γγαβ 
πει αἱ Ἰαοθάφποηυ οοπβϊιάεγαβ]ε 
βοοία] εφπα]Ιϐγ ϱ1άε ὮΥ εἶάθ νηζῃ στεαῦ 

Ῥομὔ]σα] ΙποαααΠγ, απά 16 αοὐθᾷ ἃβα 

οοπιρεηβαθίοη {οτ τμ Ἰα5δ0. ἈΒοοῖα] 

εα πα υγ 16 αη Ἰάεα ὙΥμ]οὮ νγαο ἵηπ Ἐπρ- 

Ἰαπά Επά 16 Ἠατά {ο ρταςρ, τοπ ἴμθ 
ἆεερ-τοοίύθά Ἰιο]ά ν]ῖοἩ βοοῖαΙ ἀῑπει- 
6Π6ΘΒ απᾶ οἶαβς ἀϊδποῦίοηβ Ἠανε σοῦ, 

Ῥαῦ 16 18 οπο ν/λίο] 16 γγοι]ά Ὦο πιοβῦ 
ἀθβίταρ]ο {ο Ιπίτοάασθ, Τὸ 18 ἵπ {ιο 
ἱοπαθίοη ο ἴμα νατίοις οἶλβδος απά 
οοηβοςιθπέ βογθηοςς, ἐλαξ 1198 ένο αδῖπις 
ο Ρο] σα] Ιπε(πα11ες. 

οἵαν ἄν τις] ΤΗ19 τις νη(Ἡ ἔ]λο ὁστισοῦν 
αῦ ο οπά οἱ ἴλπο Βοηίοπος, ἵς απέθ 

βαρογῄποιβ. 

ϱ Έον ιο πιαϊίεν οἳ πμ] βεοβῖοη, 
οοιΏρατο ΤΙ. ΙΧ. 25. θάνατου, 11. τς. 

25, ΙΙ. 1. το. ι 
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δεῖ 
9) 3 ῳ / Φ ’ Α 9 ’ - 

εν τη πολιτείᾳ τη κεμιγµενή καλῶς αμφότερα ὁοκεῖν 

ΠΟΔΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ) 
/ . - -- . - ’ 

κυρίους θανατου καὶ φυγῆς, καὶ ἄλλα τοιαύῦτα πολλα. 

ωὶ 4 / 1 ’ ᾽ , αν . α 

είναι και µηδέτερον, και σώζεσθαι δι αυτης και μή ἔξωθεν, 

Τ]ο {θβίβ 

οἵα ἴγαοθ 

πολιτεία. 

1ο 
λ ο 4 ωὸ ω] 4 

καὶ δύ αὑτῆς μὴ τῷ πλείους ἔξωθεν εἶναι τοὺς ββουλομένους 
, 5 Δ .ἃ Ν ω / -Ω5 ε Ε 9 λ . 

(εἴη γαρ ἂν καὶ πονηρᾷ πολιτείᾳ τοῦθ ὑπάρχον) ἄλλα τφ 
. - - 

μηδ᾽ ἂν βούλεσθαι πολιτείαν ἑτέραν μηθὲν τῶν τῆς πόλεως 
/ / Τι ϊ - ’ ὃν ώς ’ : 

μορίων ὅλως. ἵνα µεν οὖν τρόπον οὁεῖ καθισταναι πολι- 
" Ν - 

τείαν, ὁμοίως οὲξ καὶ τὰς ὀνομαζομένας ἀριστοκρατίας, νῦν 

εἴρηται. 
11 4 δὲ ὃ Ὁὶ ας ση ων 9 . ) ϱ 9 ’ 

ερι ὁὲ τυραννιὸος ἣν ἡμῖν λοιπον εἰπεῖν, οὐχ ὡς ἐνου- 
η κ. .) , ’ Αα 

«σης πολυλογίας περὶ αὐτήν, ἀλλ᾽ ὅπως λάβη τῆς μεθόδου 
4 . - - 

το µέρος, ἐπειδὴ καὶ ταύτην τίθεµεν τῶν πολιτειῶν τι µέ- 

ρος. 
Ὡ ια - ’ 

λόγοις, ἐν οἷς περὶ τῆς μάλιστα λεγομένης βασιλείας ἐποιού- 

.] ἃ Ὁ) λ ” ὸ ’ 9 - ’ 

περι μεν ουν βασι ειας ιωρισαμµεν εν τοις πρωτοις 

4 ’ / 3 ’ ” ’ - ’ 

µεθα τὴν σκένψιιν, πὀτερον ἀσύμφορον ἤ συμφερει ταῖς πὀ- 
.] .- ’ ιν 

λεσιν., καὶ τίνα καὶ πὀθεν δεῖ καθιστάναι, καὶ πῶς. τυραν- 
4 ο 

νίδος ὃ) εἴδη δύο μὲν διείλοµμεν ἐν οἷς περὶ βασιλείας ἐπε- 
υὸ . Ν | ’ .] ’ νι [ω 8 

σκοποῦύµεν. διὰ τὸ τὴν δύναμιν ἐπαλλαττειν πως αὐτῶν και 
ἃ λ ὰ. / Δ Ν λ η , 9 ώ μ 

προς την βασι εἰαν. ια το κατα νοµον εἶναι ἀμφοτέρας 

1ο ἐν τῇ πολιτείᾳ] Τὸ νοα]ἀ Ῥο Ῥαἳ 
α νετΥ βΠρΏί οἨαπσο {ο τουά ἴμθ αοοι- 
βαΐϊνο Ἰετο, απά 16 18 α ὑειωρίϊηπς οπθ, 

Ῥαΐῦ 15 1 ποῦ Πθοθββατγ. Ποοκῖηρ αἲ 
βθοθίοη 6, ἴ]μο αοἰαα] τεαάῖησ 18 βα{6Σ, 

---ἐμφαίνεται ἐν αὐτῷ--απά ἴ1θ β6ΏΡβθ 

18 {πα ΒαπΠθ εἶίπον πα. Όπ ἴμε οἴμετ 
Ἰαπά, 16 νου] Ῥο αππρ]ετ ἵηπ Ῥοϊπῦ οῇ 
ἐ]ιο οοπβγαοΙοη ος σώζεσθαι νου] {ια 

αοοιβα{νο. 
τῷ μηδ᾽ ἂν βούλεσθαι, κ.τ.λ.] Έοτ 

05 οχρτθββίοηΏ ϱΟπΊραΤο ΤΙ. ΙΧ. 22, 
νλῖο]Ὦ 15 ποῦ Βο αἰγαϊσ] {οτνγατά ας υ]8 

απά ΤπαΥ ἀετῖνο Ησ]ῦ {οτι 16. 
ὁμοίως δὲ καί] Ἴμεβο Ἰαδύ ατο 8ο 

οοβα]γ οοπηθοίθᾶ υη(] {ιο πολιτεία, 38 
8ΡΡΘΩΤΑ {τοπα ἴπο ]α5ῦ οἹαρίετ, ὑμαῦ 16 
18 πθοά]θβς ο 6ο Ιπίο ἀείαϊ] α5 {ο πο 

πιρύμοά οἱ αβαρ]βμίπς ματι. ΤΠεγ 
ατο ἵη {που ἴμο πολιτεία υ αἩη 

(οἹσατολίοαὶ ὑεπάσπογ Ἱπιργοβροά προη 

Ώλλετη, 

Χ. τ οὐχ ὡς ἐνούσης, κ.τ.λ.] ΄ποῦ 
38 {λμοισ] Ἠοτο Ὑνοτο τηιοῖ {ο βΒΑΥ 

άροιι 10. 

τῆς μεθόδου τὸ µέρος. 

ος (θα0189.᾽ 

τῆς μάλιστα] 6 ἵπ ιο αἰχ]οῦεβῦ 8εΠβΘ 

βο οα]]εἆ,᾽ ιο παµβασιλεία, 111. χιν. 

-ΧΥΠ. 
2 ἐν οἶε] Όοπιρατο ΤΙ. νι. 3, απά 

111. χ. 2, Υηθγο.᾽ 

αὐτῶν] ἀερεπάβ οἩ δύναμι, ἴ]ε εαῦ- 
1θοῦ {ο ἐπαλλάττειν πῶς καὶ πρὸς τὴν 
βασιλείαν. "Τ]ιο πο {ογπΙβ αγθ βι10]ι 

ὑμαῖῦ, ποασ] αἰτιοΙγ γταππ]θΒ, Υεῦ ἵπ 

198 τοἙὶ οἸατασίεν πο Ῥούυευ {16Υ οχ- 

Ῥτ6ββ 18 ο]οβε]γ αἰπηῖ]αχ {ο ὑ]λαῦ οϐ ο 

βασιλεία, 8ο ὑ]ιαῦ {1ου απά 16 ταπ Ἰπίο 

οηπθ απούἨοτ, ας Ἱὸ νετ, απάἆ οςπ 

λατά]γ Ὀο Ἱερί ααϊίο ἀϊβίποι, Το 

καὶ ΠΙΔΥ ΕΧΡΥΕΡΒ ΘΥ6Ἠ ἨΙοΓθ, ΄ ὑ]ιαί ἴΠεγ 

αἲ9 οΙο86ΙΥ οοηπθούεά οηο ΥΙζἩ απιοῦλου, 
απά ννϊζ] {ο βασιλεία.) 

«Τίβ πατε ος 

1Ο 

1205 
Τηε 

{ταΠΗΥ. 
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νεα, ἀν ταύτας τὰς ἀρχάς' ἔν τε γὰρ τῶν βαρβάρων τισὶν αἱροῦνται 
’ ’ - 

αὐτοκράτορας µοναρχους», καὶ τὸ παλαιὸν ἐν τοῖς ἀρχαίοις 
ο 9 / ’ . .] ’ -- 

Ἠλλλησιν ἐγίγνοντὀ τινες µόναρχοι τὸν τρόπον τοῦτον, | 
4 οὓς ἐκάλουν αἰσυμνήτας. ἔχουσι δέ τινας πρὸς ἀλλήλας 

ῤ ἃ , 5 δὲ λιὰ 1 ν κ. ο 
αὗται διαφοράς. σαν ὁε διὰ µεν τὸ κατὰ νόμον βασιλι- 

Α λ λ λ » κ, λ ι ᾽ λ 
και και διὰ το Κοναρχειν εκοντώγ. τυραννγικαι δὲ διὰ το 

. - - ει Ν 4 ε , / ! 4 ΄ 
ὃεσποτικῶς αρχειν κατα την αυτων γνωὠωμηγ. τριτον δε εἶδος 

ὸ ς / ες) 4. ὸ - / ) ’ 
τυραννιοος, περ µαλιστ΄ εἶναι ὁοκεῖ τυραννις, ἀντιστροφος 

Ὁ) ον ’ ’ ο) .) - ΓΩ] 

α οὖσα τῇ παμβασιλείᾳ. τοιαύτην ο) ἀναγκαῖον εἶναι τυραν- 
ὸ Δ / ο 5 ’ ” ζω) ε ’ . 

νίόα τὴν μµοναρχίαν, ἥτις ανυπεύθυνος ἄρχει τῶν ὁμοίων καὶ 
/ ’ Δ ΔΝ « ’ . - ’ 3 . 

βελτιόνων πάντων προς τὸ σφέτερον αυτῆς συμφέρον, αλλα 
. Δ α 

μὴ προς τὸ τῶν ἀρχομένων. διόπερ ἀκούσιος' οὐθεὶς γὰρ 

ἑκὼν ὑπομένει τῶν ἐλευθέρων τὴν τοιαύτην ἀρχήν. Ἴνυραν- 
ὸ 4 Φ ιὸ - ια - -ὸ Δ Λ . / 

νίὸος µεν οὖν εἴθη ταύτα καὶ τοσαῦτα ια τᾶς εἰρημένας 
’ 

αἰτίας. 

τΊ Τις ὃ᾽ ἀρίστη πολιτεία καὶ τίς ἄριστος βίος ταῖς πλεί- 

Ἐμο Ἠορέ σταις πόλεσι καὶ τοῖς πλείστοις τῶν ἀνθρώπων, μήτε πρὸς 
αὖετασθ 
οοπβ ιι- 

σου 1601 3. / Δ , Α Ν / - , λ 
ο πια δείαν Ἡ π- όσπα, καὶ χορηγίας τυχηράῳ μήτε προς 

« ’ ’ - 

μον πιά α]ο πολιτείαν τὴν κατ᾽ εὐχὴν γινοµένην,. ἀλλὰ βίον τε τὸν τοῖς 
ε]αβς ρο- 
ΥΕΓΊΏὉΒ. 

Ν 
ἀρετὴν συγκρίνουσι τὴν ὑπερ τοὺς ἰδιώτας. μήτε πρὸς παι- 

[ - ὃ Δ λ / Ὁ 4 / 
πλείστοις κοινωνῆσαι ὀυνατον καὶ πολιτείαν ἧς τας πλείιστας 

τῶν βαρβάρων τισἰν] ΝΙεΡΙΗτ, «οπι. 
Πὶεί,. Ὑοἱ. 1. 558, ποίθ 1257, Ὀπϊπ]κ | {ο απθβίοπ ἀϊβοιβεεά 1π μ]ςβ οπαρίος 

, ο”... 
ον ο πρ μι «ατομα πουν. 

ΧΙ. τ Τί πιαβῖ Ῥο ταπιειηθεγοά Ολαξ 

(5 α]]αάθβ {ο ιο Ῥοπιαπ Τοίαίοτβ. 
ΤΕ ϱο, β 16 ποῦ ἴπο οηΙγ αΠαδίοη ννθ 

΄Ίανε {ο {λμλεῖτ ρο]άσα] βγβύεπη ἳ 

8 δεσποτικῶς] ΄ ααἴθε αστρα ατῖ]γ απά 
αὈβο]α{α]γ.᾽ 

4 τοιαύτην δ᾽ ἀναγκαῖον, κ.τ.λ.] 

«ιο α γταπἩπΥ ἃ5 ἴλ πο παρε 

ηΘΟΘΒΡΑΤΙΙΥ τεοορτῖ5θ 1η {16 ΠΙΟΠΑΣΟΗΥ, 
ν/ηΙοἩ, {9ο ἴπτοπι αἱ τεβροηβϊβΠΠ(γ, 

τυ]θβ ονοΥ ἔἶιο θᾳαα] απηᾶ βαρετίοτς ος 

{16 πποπατοἩ, ἵπ ἴ]πο Ἰπίετοςυ οἱ Τβε]{Γ 

αΊοπθ, πιά νηἩ ηο 67θ ο θλαῦ οἱ 198 

βαρ]εοῦβ.  Τποβο βαῬ]εσῦβ αγθ ἵπ πο 
Β6ΠβΘ φύσει δοῦλοι, απᾶ ἵπ 05 οα8ο, 

άλετείοτο, 16 οππποῦ Πο]ά Ό]ναί ἄρχοντι 

καὶ ἀρχομένῳ ταὐτὸν συμφέρει. 

18 {πο Ὀδβδύ αγετασε {οτΠῃ, ποῦ {πε Ῥεςύῦ 

{οτπι αΏβο]αθεΙγ. 

ἴλπαῦ 16 16 8ο ἵπ ἴπο οχί, Ῥαΐί ιο οιαρ- 
{εν απά 155 οοπο]αβῖοΏ8 4Τθ 8ΟΠΠΕΓΙΠΙΘΒ 
αποἰεά α5 {ποισ] 16 νετο ποῦ Ρο. 

Τε ἵς απο οἶθας - 

τν ο. 

ο να Ορ ο ο δς.ή- 
-. 

ων 

νυν πο 

π πυ. 

αι 

κ Εμ. 

συγκρίνουσι πρὸς ἀρετή», κ.τ.λ.] ι{ 
ἐποῖ Ὀτίησίης 16 {ο πο βἰαπζατά οἱ α - 

ΩΘΗ, ΏΟΣ γιτίπιε αΏογο ἴ]αῦ οἩ οτάῖπα 
{ο ὑμαῦ οἳ απ. οἀασαίῖοη γγμ]σἩ τεαΙτεΒ 
α Ὠπίπτο απά αρβρΙίαποθθ οπήπεπΕΙ 

{οταπε)5 σ1ῇ9,᾽ βπο] α5 ἵη οτάἵπατγ οἵτ- 
ουπηβίαΏςσθΒ οππποῦ Ὦο οα]οι]αίοά οἩ. 

βίον τε] Ἱπε]αάςς Ῥού] παιδεία καὶ [ 
ἀρέτη, νιίαο απά ἴλμο (ταϊπίηρ [ο 

γ]τζαθ,᾽ 
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πόλεις ἐνδέχεται µετασχεῖν. καὶ γὰρ ας καλοῦσιν ἀριστο- Τπο Ῥεβῦ 
Αν ὠ ο 4νθταρθ 

κρατίας, περὶ ὧν νῦν εἴπομεν, τὰ μὲν ἐξωτέρω πίπτουσι ταῖς οοπββίξι- 
/ ” κν ια δὲ ο - ) οτι 18 έλα 

πλείσταις τῶν πόλεων, τὰ ὁε γειτνιῶσι τη καλουμµένή πολι- 1ῃ φ]]ο]ι 

Ἐν . μμ. ο. - { ε 8 ΛΑ / ὶ {ο πι]ά]ο τείᾳ διὸ περι αμϕοῖν ὡς μιᾶς λεκτέον. ἡ δὲ δὴ κρίσις περι ος ως 
ια) [ 9 - ο / » / » Ν 
απανγτων τούτων εκ των αυτων στοιχειων εστιγ. ει γαρ ΥΕΤΗΩΡ. 

- ΄ α 9 - 5” Ν Ν ὸ / , Ὁ] λ 

καλώς ἐν τοῖς ἠθικοῖς εἴρηται τὸ τὸν εὐθαίμονα βίον εἶναι τον ᾳ 
. 9 λ 3 / ’ 4 " .) Δ 

κατ αρετην ἀνεμπόδιστον, µεσότητα δὲ τὴν ἀρετήν, τον 
’ . ”- / ω / [ων ε ’ . 

-.. μέσον ἀναγκαῖον βίον εἶναι βέλτιστον. τῆς ἑκάστοις ἐνδεχο- 
’ - / Ν ϊ .) ια ἐ λζκιΕ [τά 

µένης τυχεῖν µεσότητος. τους οὲ αὐτοὺς τούτους ὅρους 
. - Ὁ] . / 3 [ωὴ . / Ν ’ 

ἀναγκαῖον εἶναι καὶ πόλεως ἀρετῆς καὶ κακίας καὶ πολιτείας" 
« Ν / / / 5 / »ΤΑ « ’ 1 
ἡ γαρ πολιτεία βίος τίς ἐστι πόλεως Ἐν ἁπάσαις δὴ 4 13495 Ἑ 

- / [ή 5 / / - / ε χ 

ταῖς πὀλεσίιν ἐστι τρια µερη τῆς πόλεως, οἱ µεν εὔποροι 
ο ε δὲ 5 ὃς ε δὲ / ε / ’ 

σφο ρα, οἱ ὁὲ ἄποροι σφὀὀρα, οἱ ὁὲ τρίτοι οἱ µέσοι τούτων. 
9 α / ε ο. Ν / 5 Ώ Δ / 

ἐπεὶ τοίνυν ὁμολογεῖται το μµέτριον ἄριστον καὶ το μέσον, 
Δ , 4 - 9 ’ « ” / ’ 

φανερον ὅτι καὶ τῶν εὐτυχήματων ἡ κτῆσις ἡ μέση βελτίστη 
/ ερ λ συ / ω 

πάντων ῥᾷστη γαρ τῷ λόγῳ πειθαρχεῖν. ος ὑπέρκαλον δὲ 
ε / Ἰ ε .. 3 « / 9 . / ’ 

ὑπερίσχυρον Ἡ ὑπερευγενῇ ἤ ὑπερπλούσιον, Ἰ τἀναντία τού- 
υ] - 

τοις, ὑπέρπτωχον Ἶ ὑπερασθενῆ καὶ σφόδρα ἄτιμον, χαλεπὸν 
- - ’ Δ 4 

τῷ λόγφ ἀκολουθεῖν. Ὑγίγνονται γὰρ οἱ μὲν ὑβρισταὶ καὶ 
- . - 

µεγαλοπόνηροι μᾶλλον. οἱ δὲ κακοῦργοι καὶ μµικροπόνηροι 
’ Ν 4 

λίαν: τῶν ὃ) ἀδικημάτων τὰ μὲν γίγνεται δὲ ὕβριν, τὰ δὲ 

4 τὰ μὲν ἐξωτέρω πίπτουσι] “΄ βοηῦ 
ϱη ἆθλοις ἆθβ οοπά{δοπβ,. Βὲ, Ἠ]]., 

έΊπ ΒΟΠΠΘ τεβρεοῦβ βίαπά ἴοο ἴατ Τθ- 

ππονθά {τοπ ἐθ σεπεταΠῦγ ο{ β{αΐθ6Β {ο 

Ῥο αρρᾗσαῦ]θ.᾽ 
ἀμφοῖν] τπεαΏς ποῦ 016 ὕνγο {ογπαβ ος 

αγἱβίοσγαογ, Ὀαῦ ἔλεπι απᾶ πο πολιτεία. 

3 τὀ] Τ]ιο ατίῖο]ο ϱποι]ά Ῥο ποδῖοεά 

νηδῃ α νῖθυν 6ο α βαὈβεφαθηῦ Ῥαββαρο, 

ΥΤΠΙ, (Υ.) 1. 1. “ΤΕ ννο ννθτο τὶρ]ό 
ἵπ πο Εθλίος ἵπ αβῖης ἴ]ο ]αησιαρο. 

ἀνεμπόδιστον] ο ταίετοποθ 18 {ο 
Εἱσβ, ΥΠ. ΧΙΙ. 2, Ῥ. 1153, 15, απά 18 

βο {αγ Ίπ βαρροτύ οἳ πα σοπΙΙπεΠςεΒΒ 

οἱ {ιο οπαρίετα ἵπ νγλ]ο]ι 16 οοσ1ΤΒ. 

τῆς ἑκάστοις, κ.τ.λ.] Το ππθαπ 

οροΏ. {ο οπς] {ο ρα. Τ]ο οοπβίτΙο- 
Ρίο 18 αὐγαρίῦ. ἦς ἑκάστοι ἐνδέχεται 

τυχεῖν µεσότητος ποα]ά Ἠανο Ῥεοθπ 

ΠΠΟΤΘ τερι]αγ, 

ἡ γὰρ πολιτεία] «Έον Τε 18 ἵπ {1ο 
οτραπ]βαΒῖοη απά ἀεγε]ορπιεπί οἳ 108 
οοπβΙ ὑπ ῖοη (]λαῦ α οἰαίθ βπάΡ 1ές 119.” 

4 τῶν εὐτυχημάτων] “ο ἴ]ο ρ1{08 οἱ 

{οτίαπο.᾽ 

5 δὺ ὕβρι] “Ἔτοπι {μο νοηΒο οί 

Ρεΐηρ αὔΌογο Ίανν, «{γοπι ΙΠβο]θηοθ.᾽ 

διὰ κακουργίαν] ΕΧΡΤΟΡΑΕΘΒ απὶ{θ 3η 
ορροβῖύο {εεΠπς, νυἱζ.: ο {]-{εε]ῖπς 

απά ὙγθὮ ο οὔ1β6 αηπογαποθ νγλ]ο]ι 19 

εηρεπάετοά ὮΥ {1ο οοηνὶοβοη έλαί, 

βοοϊθῦγ απά 158 ατταΠσθτηεηΘβ 41ο Ἱπ- 

{ανουταβ]ε απά ἀερτοββίωρ, | 

οὗτοι] Ατο ἴ]ο οχίτθπηθ ΟΠ. οἴ]οι 

βἰάθ, νομος; οἳ υοθα]ίµ, ἃο., οἳ 

Ῥονοτίγ, ὅο, 
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Το Ῥοέ διὰ κακουργίαν. ἔτι ὃ᾽ ἤκισθ) οὗτοι φυλαρχοῦσι καὶ βουλ- 
Άνετασθ - . . , . κ , ν 
οοπαΐθι- αρχοῦσιν' ταῦτα ὃ᾽ ἀμφότερα βλαβερὰ ταῖς πόλεσιν. πρὸς 
ο 18 μα ον , ε. ο Ἀά 8” αε ώς κ , ” ο ᾱ 
ἵῃ ία ὲ τούτοις οἱ µεν ἐν ὑπεροχαῖς εὐτυχημάτων ὄντες, ἰσχύος 

1 Δ / Ν α ”/ ω. ’ ” 

ιο ππ]άά]ο Καὶ πλούτου καὶ Φίλων καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων, ἄρ- 
οἶαββ σο- 

εν, / ή - ᾱ λ - 9 ΣΩ) α- Υο χεσθαι οὔτε βούλονται οὔτε ἐπίστανται (καὶ τοῦτ' εὐθὺς 
” « ’ . Ὁ Δ Δ 4 4 ».ο. 3 

6 οἴκοθεν υπαρχει παισιν ουσιν' διὰ γαρ την τρυφην οὐὸ εν 

- ’ ” ῤ .) - « αι ι] 

τοις διδασκαλείοις ἄρχεσθαι σύνηθες αὐτοῖς), οἱ δὲ καθ 
« 4 εν 5 / ’ . / ο/ . ε 4 

7 ὑπερβολὴν εν ἐνθείᾳ τούτων ταπεινοὶ λίαν. ὦὡσθ) οἱ µεν 

ἄρχειν οὐκ ἐπίστανται ἀλλ᾽ ἄρχεσθαι δουλικὴν ἀρχήν, οἱ ὃ᾽ 

ἄρχεσθαι μὲν οὐδεμιά ἀρχῆ. ἄρχειν δὲ ὁεσποτικὴν ἀρχήν. 
[ον 3 - 3 

γίνεται οὖν καὶ δούλων καὶ δεσποτῶν πόλις, ἀλλ᾽ οὐκ ἐλευ- 

θέρων, καὶ τῶν µεν φθονούντων τῶν δὲ καταφρονούντων. 
« - 5 ’ / Ώ / . ε Α- 

ἅ πλεῖστον ἀπέεχει φιλίας καὶ κοινωνίας πολιτικῆς. ἡ γαρ 
ϱ’ . . ” ’ - - 

κοινωνία Φιλικόν' οὐδὲ γὰρ ὁδοῦ βούλονται κοινωνεῖν τοῖς 
- κ [ο] 

8 ἐχθροῖς. ᾖβούλεται δέ γε ἡ πόλις ἐξ ἴσων εἶναι καὶ ὁμοίων 
’ -- ’ ’ - το ε/ 

ὅτι μάλιστα, τοῦτο ὃ ὑπάρχει μάλιστα τοῖς µέσοις' ὡστ' 
.] - ” ’ ’ Δ / 5 .] ε) . 

αναγκαῖον ἄριστα πολιτεύεσθαι ταύτην τὴν πόλιν ἐστὶν ἐξ 
- . ’ Δ ’ .ν - / α [ή 

ὤν φαμεν φύσει την σύστασιν εἶναι τῆς πόλεως. καὶ σώ- 
τ - / Ὀ] ’ - - ” 

9 ζονται δ) ἐν ταῖς πόὀλεσιν οὗτοι μάλιστα τῶν πολιτῶν. οὔτε 

Φυλαρχοῦσι καὶ βουλαρχοῦσι] ΄ατθ 

Ἰοαβέ οοπιρεθεηῦ απᾶά ν]]πρ 0ο Ἰο]ά 

"οβῇοε, υλείλεν Ίοσαὶἱ ος σεηπετα], γε 
ποῦ ΒΙΡΤΕΙΩΘ, {ο ἀ4ἱβοματρε, ἴπ Γαοῦ, Ό]ε 

ογάἵπατγ οἶν]] ΓαποίΙοηβ ; ἴ]θ οχίΤΘΙΠΕΙΥ 

Ῥτοβρετοις ἆἀεερίδε {λεπι, {πο εχ- 

ἴΤΘΠΠΕΙΥ ἀερτεβθεά ατε ποῦ ε]θοίοά {ο 
Έμετη. 3ο ἰμαί Ῥοῦμ ους οἩἳ {Ἠθ6ιη 
νψηζ απ{ανοιταβ]ε ϱ76Β αηπά ΑπΠθετ αὖ 

φρονούντων] Όοηιρατο {πο ϱβρθεο] οἳ 

Α]οϊρίαάςς, ΤΊτο. ντ. 16. ὨἨο ἵς {1 

(τοε]ς ΒἰαίΘΡΙΗΔΏ πο Ῥερῦ ΠΠαβααίος 

ὕπο ου]]5 οἩ οχοεβεῖνθ ῬτοβρογΙόγ, βιιοῖι - 

ἃ6 Ατὶβίοί]ο 15 Ἠετε ἀερίοίίηρ. 
ἃ πλεῖστον, κ.τ.λ.] ΄ Απά ἐλῖς ἶ6 α 

βίαΐο οἱ ὑπῖπος {]λαῦ 15 α8 ορροβῖ(θ 38 

Ῥορββίρ]ο {ο ΓΠηεπάςΠΙρ.᾽ 

φιλικόν] 16 απ εἰεππεπύ οἱ {πεπάρΠΙρ. 
μετα, ποισΏ ποπ ορροβῖθ Ῥοϊπίς, 

πΏά Όλο τεσιι]αγ ααΐε οτσαπἱβα]οη πάς 

πο βαρροτύ {Τοπ} αἰίΠετ. 

ταῦτα ἀμφότερα] Ῥοῦ] {πε {οεπάεπογ 

{ο οτἵπῃθ, Ιπάϊσατεά αΏονε, απᾶ Ίο 

ΑΥΘΤΑΒΙΟἨ {ο οΏᾳοθ. 

6 οἴκοθεν] ΄αἲ Ἠοπηο.) 

ἐν τοῖς διδασκαλείἰοι»] Οοπαρατο Ῥ]αΐο, 

Περιδί. ΥΠΠ. 56ο, 6, ἵη {]θ παιδεία 

ὀλιγαρχική. 

7 τῶν μὲν φθονούντων τῶν δὲ κατα- 

ἐξ ὧν] Τ]ατο 8εεπης κβοπιείμίπα 

πη]βρίης, 51ο] α νγοτά α5 τὴν συνεστη- 

κυῖαν. Ἔ]μο αἰαίο {ογπιοὰ οἱ ἔ]ιοβα 

εἰεπιθπίς γν]]οῖ αοοοτάῖπο {ο της 4γΘ 
ο παίιτα] εἰεπιθηῖς ΓΓοτη Ν/ΠΙοἩ ια 

βίαΐο 16 {ογπηςς.) 

καὶ σώζονται] ΟΌοππρ. Ἄθπορβο, 

21611. τ. 2, 5 35 4ᾳᾳ., ἴλο βρεοσῖι οἳ 

ΤἨθγαπηθηθς ἵπ ἀείεπος ο Ἠΐβ ομαπρθ 

οἱ {αοίῖος, ννλ]οἩ Ίο ]αββος Ὦγ {ιο 
αἰίαο]ς πιαάο Ὦ}γ ἴἶαε ἜΤηϊτι οἩἳ {ια 

τη] 41ο οἶαββ, οἱ µέσοι τῶν πολιτῶν. 
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γὰρ αὐτοὶ τῶν ἀλλοτρίων ὥσπερ οἱ πένητες ἐπιθυμούῦσιν, 1η μα 
μ . ας Ἀνοτας 

οὔτε τῆς τούτων ἕτεροι, καθάπερ τῆς τῶν πλουσίων οἱ πένη- οοπβήξι- 
. » Δ Α λ 4 / 9 ὃ 61οπ 18 λα 

τες ἐπιθυμοῦσιν' καὶ διὰ τὸ μήτ᾽ ἐπιβουλεύεσθαι µήτ᾽ ἐπι- Ἱῃ π]ήσ]ι 

Βουλεύειν ἀκινδύνως διάγουσιν. διὰ τοῦτο καλῶς πὔξατο δω 

Φωκυλίδης ΥΕΓΙΒ. 

πολλὰ µέσοισιω ἄριστα' µέσος θέλω ἐν πόλει εἶναι. 

ὃᾗ ἓά ο ιό / ς Νο Ἡ ε ἤ Δ ο 
Ἴλον ἄρα ὅτι καὶ ἡ κοινωνία η πολιτική ἀρίστη ἡ ὁια των ιο 
’ . Ν / . δέ Ὁ ’ /΄ 

µέσων, καὶ τᾶς τοιαύτας ἐνδέχεται εὖ πολιτεύὐεσθαι πὀλεις 
9 Φ λ ῃ λ , ᾽ ὃν [ 3 9 νο 
ἐν αἷς δὴ πολὺ τὸ µέσον. καὶ κρεῖττον μαλιστα µεν ἀμφοῖν, 

» Φἱ / / / / λ σος λ 
ει δὲ κι θατέρου Μέρους” προστιθέµενον γαρ ποιει ΡροπῇΆν 

-ὲ 

3 / / ᾿ λ » / « / / . / 

καὶ κωλύει γίνεσθαι τὰς ἐναντίας ὑπερβολας. διόπερ εὐτυχία α 

μεγίστη τοὺς πολιτευοµένους οὐσίαν ἔχειν µέσην καὶ ἱκανήν, 
3 4 λ 4 α- 

ὡς ὅπου οἱ μεν πολλα σφόδρα κέκτηνται οἱ δὲ µηθέν. ἢ ὁῆ- 1296 
4 9ἳ 

µος ἔσχατος γίγνεται Ἰ ὀλιγαρχία ἄκρατος Ἡ τυραννὶς δι 
.) ’ .) « ’ .] λ εν] ’ ον 

ἀμφοτέρας τας ὑπερβολας καὶ Ύαρ ἐκ δημοκρατίας τῆς 
’ 4 - 

νεανικωτάτης καὶ ἐξ ὀλιγαρχίας γίνεται τυραννίς, ἐκ δὲ τῶν 
- 4 

µέσων καὶ τῶν σύνεγγυς πολὺ ἦττον. τὴν ὃ αἰτίαν ὕστερον 12 
9 ” Δ λ λ ο ω . - Ὀ] 

ἐν τοῖς περὶ τᾶς µεταβολας τῶν πολιτειῶν ἐροῦμεν. Οτι 
. ε ’ / / ’ . . ’ α 

ὃ) ἡ µέση βελτίστη, φανερόν' μόνη γὰρ ἀστασίαστος' ὅπου 
." ] Ν ] ’ ο ή ’ 

γὰρ πολυ το διὰ µέσου, ἥκιστα στάσεις καὶ διαστάσεις 
. ’ 

γίγνονται τῶν πολιτειῶν. καὶ αἱ µεγᾶλαι πὀλεις ἀστα- 13 
Ε , . π 5» 4 . / 4 λ Ν / 9 Ἡ 
σιαστότεραι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ὅτι πολὺ τὸ μέσον" ἐν δὲ 

- - εν / - 9 / ’ α/ 4 

ταῖς μικραῖς ῥάδιόν τε διαλαβεῖν εἰς 9ύο πάντας, ὥστε μηθὲν 
- ιά Δ 

καταλιπεῖν μέσον. καὶ πάντες σχεδὸν ἄποροι Ἰ εὔποροί εἶσιν. 
3 ε ’ Ν 5 ’ - . - φον 

καὶ αἱ δηµοκρατίαι δὲ ἀσφαλέστεραι τῶν ὀλιγαρχιῶν εἰσὶ τ4 
4 ΄ ὸ . ια] ’ ’ ’ 3 3 

και πολυχρονιώτεραι ια τους µέσους' πλείους τε γάρ εἰσι 

Φωκυλίδης] οἳ ΜΠεία. ᾖγ. 12. νεανικωτάτης] “ ἴπο πιοβῦ απ τ]ά]εά, 
Τά. Ῥετο]ς. ἑἸακυτίαπη{.) 

Ἡ Γ . 

ών . ο αμδςς οκ 12 ἀστασίαστος] Οοπηρατε ΤΤΙ. χγ. 
19 Ίαχσ9. 

9, Ἠηαθτο [λίβ υνοτά οοο11Α, ΕΒοΐ] 

Ῥαββασθβ βΊον; πο ρτοαῦ Ἱπιροτίαπορ 

Ατβίοί]ο αὐίασλαεὰ 0ο ὑῖς ροῖπῦ, 

προσ βδενυν] «ΤΥ. 10 Ιοϊπῖης οπθ 

ο) ο οὔμει 16 ΒΥΑΥΡ {ο βοαἱο απά 

Ῥτενοεπίβ οἰίμποτ οἱ ἴ]ιο Ίννο οβΡροβῖῦθ 
εχκίτοπηθς Ῥοΐπρ ἀοπηϊπαηῦ.) 

τοὺς πολιτευοµένους] ΄ Όλο οἱίίπεηβ;᾽ 
6ἴἶιοβο γγ]ο αοὐιν]]γ ταῖκ. ἵη αβαἴτα,᾽ 168 

οἱύογεπβ αοὐ{ς. 

διαστάσει5] ΄ ιο ἀῑνϊάϊπρ {ιο βἰαζο 

Ιπῦο ὕννο Ῥαγίβ, «ιο βείθπρ {ο ἔννο 
βΊά65 οπθ αραἶηρί {ο οἴμον. διαλαβεῖν 
εἰς δύο, 



Τηο Ῥοβί 

Ώνθγασθ 

οοπβθϊζιι- 

{1οη 18 (λα 

1π νγἩΙο] 

ἴ]θ τηϊιάἆ]ε χέως. 
οἶαββ σϱο- 
ΥΘΓΗΒ. 

15 

τό 

μ | 

18 
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ον ’ - - 3 - / “ἳ 

καὶ μαλλον Μετέχουσι των πιµμων εν ταις δηµοκρατίαις { 

ως / . ν οὁ 5 / ” / ε κ. 
ταις ὀλιγαρχιαις, επει ὅταν ἄνευ τούτων τῳ πλήθει υπερ- 

τείνωσιν οἱ ἄποροι, κακοπραγία γίνεται καὶ ἀπόλλυνται τα- 
- δὲ ο / . . 4 / 

σημεῖον δὲ δεῖ νοµίζειν καὶ τὸ τοὺς βελτίστους νοµο- 
’ 4. ω / - νο ’ Δ Ὁὶ ’ 

θέτας εἶναι τῶν µέσων πολιτῶν' 2όλων τε γαρ ἦν τούτων 
- 48 ο. / Δ . .) λ Ὁ « 

(δηλοἵ ὁ᾽ ἐκ τῆς ποιήσεως) και Λυκοῦργος (οὐ γαρ ἦν βασι- 
.] - - 

λεύς) καὶ Ἀαρώνδας καὶ σχεδὸν οἱ πλεῖστοι τῶν ἄλλων. 
Δ ’ ο - 

Φανερὸν δ) ἐκ τούτων καὶ διότι αἱ πλεῖσται πολιτεῖαι αἱ 
.] / 3 ε » ο, / Δ ] λ .) 

μεν δημοκρατικαίἰ εἶσιν αἱ ὃ ὀλιγαρχικαι’ διὰ γαρ το ἐν 
, / 9 / Ὁ) Δ / Φα κ / ο 

ταυταις πολλάκις ολίγον εἶναι το µέσον, αἰεὶ ὁπότεροι ἄν 
ς / 1) ε ω ».γ 5 1) « ὃᾗ ε . 

ὑπερέχωσιν, εἴθ᾽ οἱ τας οὐσίας ἔχοντες εἴθ᾽ ὁ ὀημος, οἱ τὸ 
’ 5 ’ 9 ε 4 ό Δ α ’ ο 

µέσον ἐκβαίνοντες καθ) αὑτοὺς ἄγουσι τὴν πολιτείαν, ὥστε 
Ὀ] ορ ’ Ὁ] 3 / 

Ἰ ὀῆμος γίγνεται Ἰ ὀλιγαρχια. 
’ / 8 4 ΔΝ ια) ’ ω) ’ . 

στάσεις Ὑίνεσθαι καὶ µάχας πρὸς ἀλλήλους τῷ δήµῳ καὶ 

4 Ν ; λ λ 
προς δε τουτοις διὰ το 

- .) ’ ε ’ ο] - - - - 

τοῖς εὐπόοροις. οποτέροις ἄν μαλλον συμβή κρατῆσαι τῶν 
. / . ϱ .] / ο] ” .) λ 

ἐναντίων, οὐ καθιστᾶσι κοινὴν πολιτείαν οὐδ ἴσην, ἀλλὰ 
4 , 5 . ε τ - / Γ ο κκ 

τῆς νίκης ἆθλον την υπεροχην τῆς πολιτείας λαμβανουσιν, 
Δ « 4 / ε ι) 3 / ο) ” 4 

και οἱ µεν δημοκρατίαν οἱ ὃ ὀλιγαρχιίαν ποιούσιν. ἔτι δὲ 
Δ - 5 ε / / ου ὁ ὸ Δ η . 

καὶ τῶν ἐν ἡγεμονίᾳ γενοµένων τῆς “Ἠλλάδος προς την παρ 
μον πα, ο αν / ἓ Ἅ / 

αὐτοῖς εἑκατεροι πολιτείαν ἀποβλέποντες οἱ μεν δημοκρατίας 
᾿ ” / [ή ε 3 5 / . Δ ΔΝ 

ἐν ταῖς πὀλεσι καθίστασαν οἱ ὃ ὀλιγαρχιας, οὐ προς το 

Ι4 κακοπραγία] «ΤΙ ΑαοςθβΒ,. | Επεπιθηί ἵη ροµδίοα] αταησθιπεηΤς ο 

νο 

8: ο. ..- ντου τση ω-- Εν λὰ κ- λα 

᾿ | ὁ ο” 

λα. 4-8. «ες «η 

ἑέβα]]ατο,”. Τά ἀε]] απᾶ Φοοῦο. Ῥαΐ 1 
ἁοιοί νηπείμες 8 1 {πο πιεαηῖηρ., 

Μαγ Τὸ πο Ὦθ πποσο αοΐϊνε, “΄ ἴπετο 18 

πηυθαα] Η] (γεαἰηεπί οἳ {ιθ οΏθ ῬατίΥ 
ὮΥ ἴμο οἴμου.” 

16 δηλοῖ ἐκ τῆς ποιήσεως] Τηε σεπε- 
τα] αρ]τῖς ο{ Βο]οπ΄8 ΤΘΙΗΔΙΠΒ ὙγατταηΏΒ 

615, Ῥαΐ 1 ἆο ποῦ Επά ΑηΥ ρατζοι]ατ 

Ῥαββαρο. 
οὐ γὰρ ν βασιλεύς] ΤΗΙ8 866ΙΙΒ 4η 

οἆἆ ΥΘθ8βοΏ. 19 16 Ατβζοῦ]ες ἳ 
Χαρώνδας] τοῖς, 1. 56ο. 

16 ἄγουσι] Οοπαραχε Υ. 8, ἀγωγή. 

τ7 τὴν ὑπεροχὴν τῆς πολιτείας] ΄Τηε 
ΒΙΡΤΘΙΙΔΟΥ Ίη {6 ρογογηπηεηῦ.᾽ Τ]ηο 
τῖση{ίς οτι οἸαῖπιβ οἳ Όμο πηϊποτΙῦγ ἆγθ 
ποῦ τοβρεσῦεά, ὔο πδε ἴμο Ἰαΐαεβί Ρο σα] 
Ίπησιαρο,. “Απά 1 18 α (θβίοΏ ΟΡΘΠ 
{ο πιο ἀἱβοιρβίοη, πγ]θί]ιοτ {18 τε- 

Ῥο Ἱπίτοάισεά, απᾶ νείπετ, 1 Ἱῃ- 

ἰποάιιοεᾶ, 16 νιου]ά τεα]]γ Ὃε απ Ἱπι- 

Ῥτονεππεπί ἵη οἳς Ἰηπβθαμοης, ΤΠ 18 
Ρἰαἰπ]γ Παδ]ο {ο Ὀο {1ο οχαοῦ οοπ{ίΓΑΣΥ, 

ΡΥ ο]νίηρ οτεαίετ Ῥονεχ {ο ἴ]αῦ νΥμ]ο]ι 

ΤΩΔΥ νγε]] ο ἐποιρ]έ {ο Ίαυο ἔοο πΊας] 
αΙτοπάγ, πε τείτοσταάε εἰεππεηί, {ο 

βο-οα]]εά οοπβετναὔϊνο ρατίγ. Ἰμαδγ, 
.λετο 16 πο απεβθῖοπ ν]οίμοτ, 5αρ- 

Ῥοβῖηπς {πο Ίππο {916 απθβίίοπβ 

ΔΏβΥΥΘΥΘά, 5 ἴλογ πρ] Ῥα, πάς 

... 

οετίαϊη οἴγοιτηβίαηοθβ, ἵπ {πε αβτ- 

πηα[]νε, ΑΏΥ Β1ο]Ὦ Ἱπιργονεπιθηῦ οου]ά 
εβεούαα]]γ ορν]αΐο ἴπο ενῖ]ς Ιππεταηπέ 

ἵη α ῬαγΠατηεηίατγ σογεγηπηεηζ, βποῖ 

6 ὑλαῦ οἱ Ἐποσ]απά ἵα Παβ1γ οα]]εᾶ, 

απ βίαπάς 5ε1-οοπἀειηπεᾶ ὮΥ Ῥεΐπς 
βο οα]]εά. 

{απιρλιζείς, 
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Τ]ο Ῥερέ 

σα Ν ’ ν φ ὁβ ε] ν/ η ’ Άγεταρο 

ωστε διὰ παυτας τας αιτιας ᾖ µηδέποτε την µεσήην οοπβ{τι- 

/ ’ Ἀ Ὁ ’ ο ὅ όν ῥ οι ν ος 9 4 {1οη 18 ὔιαῦ 
γίνεσθαι πολιτείαν Ἰ ὀλιγάκις καὶ παρ ὀλίγοις' εἷς γαρ ἀνῆρ Ίῃ ψηίο]ι 

- ” .] .] . ’ 

τῶν πόλεων συμφέρον σκοποῦντες ἀλλὰ πρὀς τὸ σφέτερον 

αὐτῶν. 

, ’ ον , 15 ε / / ; {ο πι] ]θ συνεπείσθη μόνος τῶν προτερον εφ ἠγεµονιᾳ γενοµενων ταυ- ο ας στης 
- 4 ’ Ν Ν - 9 - / 

την ἀποδοῦναι την τάξυν. ἤδη δὲ καὶ τοῖς ἐν ταῖς πόλεσιν 37θἱΠΑ. 
λ κ” Ὀ] / - 

ἔθος καθέστηκε μηδὲ βούλεσθαι τὸ ἴσον, ἀλλ᾽ Ἰ ἄρχειν ζητεῖν (296 Ώ 
4 Ὁ) 3 

ἡ κρατουμένους ὑπομένειν. Πΐς μὲν οὖν ἀρίστη πολιτεία. καὶ 29 

διὰ τίν αἰτίαν, ἐκ τούτων φανερόν' τῶν ὃ) ἄλλων πολιτειῶν. 
’ ια 

ἐπειδὴ πλείους δημοκρατίας καὶ πλείους ὁὀλιγαρχίας φαμὲν 
- 4 

εἶναι. ποίαν πρώτην θετέον καὶ δευτέραν καὶ τοῦτον δή τὸν 
/ 5 / ο 4 λ ω) ’ 4 δὲ / ὸ 

πρόπον ἐχομένην τῷ την µεν εἶναι βελτίω τὴν ὁὲ χείρω, θιω- 
κ - Ν ” ον λ α 

ρισµένης τῆς ἀρίστης οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν. ἀεῖ 3 γὰρ ἀναγκαῖον 
Ὁ , ο. [ / πο Δι 3 9 

εἶναι βελτίω τὴν ἐγγύτατα ταύτης, Χείρω ὃε τὴν ἀφεστη- 
- -- - ο 3 Δ / / 

κυῖαν τοῦ µέσου πλεῖον, ἂν μή προς ὑπόθεσιν κρίνη τις. 
’ / 

λέγω δὲ τὸ πρὸς ὑπόθεσιν. ὅτι πολλάκις οὔσης ἄλλης πο- 
. / / 

λιτείας αἱρετωτέρας ἐνίοις οὐθὲν κωλύσει συμφέρειν ἑτέραν 

μᾶλλον εἶναι πολιτείαν. 

8 ΛΔεῖ Ῥε]κ]κογ. 

18 Οοππρβτο ΤἨπο,. 1Π. 82. οη {118 
ῬΡοϊηέ, πρὸς τὸ σφέτερον αὐτῶν---σφίσιν 

ἐπιτηδείως πολιτεύεσθαι1β {πα Παβοτῖοα] 

οχργεββίοη οἱ {118. 

19 εἷς γὰρ ἀνήρ] 14 18 ουτίοις ὑλαῦ πο 

οεγίαϊη ΏΟΥ ϱΥ6Ώ ΥετΥ Ρτοβαβ]θο αΏβΥεΥ 

οδη Ῥο ρΊνεη {ο 1ο ᾳαθβθίοη ἹγΠο {πο 

:. Ῥ6γβοη Ἰετο α]αάεά {ο 1ἱ 1 Ἰανε 
Ῥεεη βοπιηεπαες επιρίθά {ο ἑ]π]ς λαῦ 

Ἱὸν 18 ἴπο Βρατίαν Ἐϊῑπσ Ῥαμβαπίαβ 
(Κεπορμοη, {0 11. 4), νοβθ ΡοβΙὔοη 

οὐ Ώοπαθ απἆ Ρο]ΙοΥ 16 Ἠϊτη ποῦ 6ο β8Πο- 

Ἴοη {με ΑἰΠεπίαη οἱϊσατοἩγ, Ὀιῦ ο 
αἴτα αἲ {με τοβύοταοη οἱ α ΠΠΟΥΘ τηοἆθ- 

γαΐο σογοτηπηεη{, {ο τονῖνο ἴμο οἰάετ 

ἀεπποστας}---ἀποδοῦναι τὴν τάξιν--- 

ν/οµ, ἀοαρί]6ββ, ἵη ἴ]θ 9ὖοΡ οἱ α Ιαΐοτ 

ρεποετα{ίοἩ, Ιοοκῖηρ οἩ τὴν νῦν δηµοκρα- 

τίαν, νου] Ὦε οοηβιἀθτες 48 α πολιτεία 

τῶν µέσων. 

τοῖς ἐν ταῖς πόλεσω] ΒΙπιρΙγ ορροβεά 

ἳο ἴπο τῶν ἐν ἡγεμονίᾳ γενομένων. 

20 ἀρίστη] Βο. τοῖς πλείστοι». 

τοῦτον δὴ τὸν τρόπον ἐχομένην] ΄απά 

ΒΟ οἩ 1η ἆπθ ογᾷςγ.) 

2Ί Αεὶ γάρ] Της οοιγθςβίοη οἳ 
ΒρθηρθΙβ, ΧΧΥ, ποίο 27, βοΔΤΟΘΙΥ 

ηθθάς {πε βαρροτύ οἱ Υ. (ΥΠ. 1. 2, 

{ο ππα]κο 18 αοοερί 1δ. 

πρὸς ὑπόθεσωψ] Ὁοιπρατο ΥΠ. 4, 
απιά ηοῦθ. 

ἑτέραν μᾶλλον εἶναι] ΄ἴλιαῦ ἴπετο Ὦο 
Αποΐμετ οοπβὑοη. Τμ τεπιατ]ς 

18 ἴῃοθ οοπηθοίησ Ἰπ]ς Ῥδύνθεη ἴλο 

Όνο οἸαρίθι. «ΑΙ οαπποῦ Ἠαγνο {ιο 

Ῥορῦ ἆΆγεγαρο {οτπι---ἐλαῖς οἴτοιπι- 

βί8ηςθ8 Ῥτθο]ιάο 16 απά τηα]κθ 8οπΠ1θ 

οἴπεν ἔοτπι ἀθρίταρ]ο. Ὑγ]μαῦ ατα {ια 

οὔμοτ {ογπηβ ἰ]λαῦ τηαΥ Ῥο ἀθβίταρ]α 

αππάθς οετίαίπ. οἰγοιπηβίαπςοςϐ ἶ6 παιι- 

ΤΦΙΙΥ ἴ]ιο ποχέ απθβίίοη, απά 1 απ- 

Βυγεγεᾶ, (Ἰλουρ]ι ἵπ α νεΓγ ϱοπεγα] απιά 

γαρις νγαΥ, Ἰπ ο νο ποχί οἸαρίους, 
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Τ]ο οοπβί]- Τις δὲ πολιτεία τίσι καὶ ποία συμφέρει ποίοις. ἐχόμενόν 
(αΙοηβ 

βι]ίαβ]ο Ίπ 
ρανύιοσ]ας 

68868. 

5 ω. 5 / ὸ - / δὲ ” Ώ 

ἐστι τῶν εἰρημένων 9ιελθεῖν. ληπτέον δὴ πρῶτον περὶ πα- 
ο ’ .] ’ ὸ ο . - ωὶ . ’ 

σῶν καθόλου ταύὐτόν' ὁεῖ γαρ κρεῖττον εἶναι τὸ [ουλόμενον 
’ [ων / . Δ / ’ 4 / 

µέρος τῆς πόλεως του µη ουλομένου µένειν τὴν πολιτείαν. 
4 

λέγω ὃὲ 
12 ” θὰ ων / ” - . . - 

εστι οε πασα πόλις εκ τε του ποιου και ποσου. 

.] ια 5 / ζω) ὸ ’ 5 ’ Λ 1 

ποιον µεν ἐλευθερίαν πλούτον παιὀειαν εὐγένειαν, ποσον δὲ 
] -- ’ ε« ’ . δέ 4 λ 4 λ 

τήν τοῦ πλήθους ὑπεροχήν. ἐνθέχεται ὃε τὸ μεν ποιον 
/ Αα / Ω -- 

ὑπάρχειν ἑτέρῳ μέρει τῆς πόλεως. ἐξ ὦν συνέστηκε µερων 
« [ 5/' . ’ Δ ’ ”ἲ ’ 8 » ᾖ . 

πόλις, ἄλλῳ δὲ µέρει το ποσὀν, οἷον πλείους τον αριθµον 
ο υν .] .) - Ὁ] [ο ’ | 

εἶναι των γενναίων τους ἀγεννεῖς Ἡ τῶν πλουσίων τους ἀπό- 
ο ’ ο) αν. 

ρους, μὴ μέντοι τοσοῦτον ὑπερέχειν τῷ ποσφ ὅσον λείπε- 
ον Ἡ ” . ”/ ’ σα 

ᾶ σθαι τῷ ποιφ. διὸ ταῦτα πρὸς ἄλληλα συγκριτέον. ὅπου 
ϊ - ε ’ ΔΝ ων ο) ’ ων 4 5 / 5 

µεν οὖν υπερέχει το τῶν ἀπόορων πλήῆθος τὴν εἰρημένην ἀνα- 
: - ’ ωὶ ’ 

λογίαν, ἐνταῦθα πέφυκεν εἶναι δημοκρατίαν, καὶ ἕκαστον 
ΓὈ] 3 4 .] -- ’ 

εἶδος δημοκρατίας κατα τήν ὑπεροχὴν του δήμου ἑκάστου. 
Φ λ ῃ π - ο ν) - 4 - 

οἷον ἐὰν μεν το τῶν γεωργών ὑπερτείνη πλῆθος, τὴν πρώ- 
/ ο ηἲ λ ον ’ η ”.. 

την δημοκρατίαν, εαν δὲ το των Βαναύσων και μισθαρνούν- 

Δ / ς / δὲ λ οι 5) η 4 

των, τήν τελευταίαν. ομοίως ὁε καὶ τας ἄλλας τας μεταξὺ 
’ σ Δ Ν Αα . ’ 3 ’ ” « 

τούτων: ὅπου δὲ τὸ τῶν εὐπόρων καὶ γνωρίµων μᾶλλον ὑπερ- 
- Αα )] ον - ωοὸ ω) 4 

τείνει τῷ ποιῷ Ἰ λείπεται τῷ πὀσῷ, ἐνταῦθα δὲ ὀλιγαρ- 
/ λ Αν δι / λ κ / 9 2δ 

χιαν, και της ὀλιγαρχίας τον αυτον ΤΡΟΠΟΝ εκαστον ειοος 

ΧΤΙ. αι δεῖ γὰρ κρεῖτον, κ.τ.λ.] 

«Ἔ]ατα πηιβῦ Ὃο α Ῥτεροπάθγαπος ἵη 
{ανοιχ οἳ ἴλο οχϊβήπσ ρουετηπηεηί.᾽ 

Ῥιΐ τμ Ἰάθα οἳ Ῥτεροπάθγαπορ Ἱηπ- 

νο]νεβ οοηβ]οὔπρ εἰεπιοηίβ, απά ἃ 
οοΏΡαΤΙΡΟΠ, α Ῥα]αποῖης οὗ ἴ]λοθ Ρον/θΓΒ 

ο{ ἴἼιεβε εἰεππεηί{β, 

πᾶσα πόλις] ΄Ἐνειγ βἰαίο 18 οΟΤη- 
Ῥοβεά οἳ απαΠϐγ απά πιπηροσ. Τε 15, 
ἵπ οἴμογ ννοτάβ, α ρνεη Ἠπιπηβρες οἳ 

οἱ άσεηβ, απά ἵπ θλαῦ πάτηΡοεΥ οἱ οἵδΙπεΠΒ 

{λετε ατθ ΠΙΔΗΥ ἀῑΠετεηπύ 018886Β. 

τὴν τοῦ πλήθους ὑπεροχήν] Βαοῦ α 

{ετπι ΒΊον/Β {]λαῦ Ατιβίοῦ]ιε ννας ταί]ιοτ 

Ιη]ΐησ οὗ {πο Ῥο] ίσα] εἰεπεπό οἱ {ια 

ΤΩΘΘΒ 38 ορΡροβεά {ο ὑμαΐῦ οἳ {]ιοβο νο 

«το ορροβθά {ο {ο πηαβθ, οἶθ]λετ ὮΥ 

ΡΙτία, εἀποαίίοη, 

ΒΊΠΠΡΙΥ οἱ πιπηρατ, Τμ βαρετοτ]ϐγ 
ος ν/θα]έ], {λατ 

οἳ {πε Ίατσο πηα]οτΙϐγ,᾽ 18 βροκεη οἱ α8 
Ῥα]αποῖης ιο Ῥούετ αὐίασλῖηπρ {ο ἴ]α 

οὔμει Ροϊηίβ αΏονε τηεηθοπεά. 

2 ἐξ ὧν συνέστηκε, κ.τ.λ. ] ́ σταηπί- 

Ίπα, ο{ οοπτβθ, ελα 16 Ῥο οπο οἱ ἴμο 
ρατίβ οϐ νἨῖο]ι α. δίαΐο τοα]]γ οοηβῖςίς, 

ἴμο οββοηθίαΙ εἰεππεπίς οἳ α βἰαίο, 
Οοπιραχο ΤΥ. (Υ1ΙΤ.) ντ, 1, 6. 

συγκριτέον] «νο πηαβό οΟΠΙΡΕΤΟ.᾽ 

Οµ Οµβ εα]εοῦ βεε Ατποιᾶ, νοπυ, {118έ. 
Ὑοἱ. 1, ΟΝ. χΙᾗ, {ο οοπο]αάἵπο ρατα- 

σταρῃ. 

8 τὴν εἰρημένην ἀναλογίαν] “Τη {ἶιο 
ῬτοροτίοἨ βἰαίθά,᾽ ταίἸεν Ἱπιρ]ίας, 

τοσοῦτον τῷ ποσῷ ὥστε μὴ λείπεσθαι 

τῷ ποιῷ. 108 βαρετ]οτΙϐγ ἵη πΠΙΡΘΥ 18 

ποῦ ονετρα]αποθά Ὦ}Υ 169 ορροποεπῇΒ 

βαρετ]οτΙϐγ ἴπ οἴμεν Ροϊηϊβ. 

ἐνταῦθα δέ] “ Ἠετο ἔἶπεῃ.᾽ 
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δεῖ ὃ ἀεὶ Τη σοῃ- 
͵ ν ή - ͵ . Ἰ β αάΠοηΏΒ 

τον νοµοθέτην εν τή πολιτείᾳ προσλαμβαάνειν τους µεσους' ευἱαμ]ο 1π 
ρατίου]ατ 

08868. 

] Ν ε 4 - 9 - ’ 

κατὰ τὴν ὑπεροχην τοῦ ὀλιγαρχικοῦ πλήθους. 

” Δ Ἡ) 4 4 / . / 

αν τε Ύγαρ ὀλιγαρχικους τους νοµους τιθη, στοχάζεσθαι 
ια [ο ’ ’ ’ - 

χρῆ τών µέσων. ἐάν τε δημοκρατικούς, προσάγεσθαι τοῖς 
4 ] ” ’ ’ ιά 

νόμοις τούτους. ὅπου ὃὲ τὸ τών µέσων ὑπερτείνει πλήθος 
-ἳ ’ ο ./ 9 ἃ ’ ’ 9 ο ο) 

᾿ Ἡ συναμφοτέρων τών ἄκρων ἢ καὶ θατέρου µόνον, ἐνταῦθ 
σα ’ [ ω / ΣΩ) Δ Δ / 
| ἐνδέχεται πολιτείαν εἶναι µόνιμον. οὖὐθεν γὰρ Φοβερον μή 

’ α 3 4 ’ 

ποτε συμφωνήσωσιν οἳ πλούσιοι τοῖς πένησιν ἐπὶ τούτους" 

οι 

1207 

ῄ ο λ ϱ/ / ὸ ’ - ε ’ 

οὐδέποτε γαρ ἅτεροι βουλήσονται ὀουλεύειν τοῖς ετέροις, 
’ δ᾽ οἱ - ὸ / τν. 5” ’ 

κοινοτεραν αν ζητώσιν, οὐδεμίαν εὐρήσουσιν ἀἆλλην ταύτης. 
| Ἰ Ὁ] λ 4 

ἐν μέρει γὰρ ἄρχειν οὐκ ἂν ὑπομείνειαν διὰ τὴν ἀπιστίαν 
8 Δ 3 [ή - δὲ [ ϱ ὸ ’ 

την προς ἀλλήλους. πανταχού ὁε πιστὀτατος ὁ Οιαιτητής, 
ψ ε ’ 

᾿ διαιτητὴς ὃ) ὁ µέσος. 
[ω ’ ’ 

µιχθῇ, τοσούτῷ µονιµωτερα. 
Γωο ᾽ .ἳ ’ α 

τῶν τας ἀριστοκρατικὰς ουλομένων ποιεῖν πολιτείας, οὐ 

« 9 δ᾽ 9ἳ 3 

οσῳ ἄν αμεινον Ὃν πολιτεία 

διαμαρτάνουσι δὲ πολλοὶ καὶ 

’ 3 [ω - ’ ” 3 ’ 9 ν 4 . ” 

µὀνον ἐν τῷ πλεῖον νεµειν τοῖς εὐποροις, ἆλλα και ἐν τῷ 
Δ Α ’ α] ᾽ ” 

παρακρούεσθαι τὸν ὃημον. ἀνάγκη γαρ χρόνῳ ποτὲ ἐκ τών 
- 9 - 9 4’ ο / ε λ Ἅ 

ψευδών ἀγαθών ἀληθὲς συμβῆναι κακόν' αἱ γὰρ πλεονεξίαι 
- ’ 9 ’ [ων 4 / υ] ε - 

τών πλουσίων ἀπολλύουσι μαλλον την πολιτείαν ἤ αἱ τοῦ 

δήμου. 

οἱ τηεάϊα{ου οἵ αΏΙ{ΤΑΊΟΥ. 4 ἐν τῃ πολιτείᾳ] «ἵπ Ἠ]β οοπβθζι- 

ὔῑοπα] αγταησρθπ]θη(,᾽ 
προσάγεσθαι τοῖς νόµοις τούτους] ο. 

τοὺς µέσου». “Το Ἰηζετοβῦ {πο τα] ἆ]θ 

οἶαβς Ιη {ανοιτ οἱ Ἠ18 Ίαννς,᾽ οτ αοια]ά 

19 Ῥε ἴμο ἀαίϊνο οἳ ἴπαο Ιπβίγαπηεηϐ, 

«Τγ 8 Ίαν ο Ἰπθετθεῦ ο πη]άα]ε 
οαββ 1η ἴπο βαρροτῦ ο{Ἠ]6 οοπβΙ 1ο.) 

καὶ θατέρου μόνον] οι θΥ6η οἱ οηθ 

οἳ {1ο ἔπνο οη1γ.᾽ 
5 ἐν µέρει Ύάρ, κ.τ.λ.] Οοταρ. ΧΙ. 

10. Ίδη δὲ καί, κ.τ.λ. 

6 Οπο οἱ ελα ἴννο ρατθβ πιαβί Ῥο 
ἴμο Αἴτοησοτ, απά ἴπο οσοηβθαίοη 

πηπβῦ, ἵπ 1986 αΑΤΑΠΡΘΙΩΕΗΩ{6, ΘΧΡΤΘΡΒ 

ὑλαῦ {αποῦ. ΑΠοφίησ 0118, Ατὶκίοῖ]ο 

Ἡχρθβ προη {ο βαίθαπιαπ ἴλμο ηθοθΒ- 
βΙ0γ οΓ{επιρετίηρ πο ταμ ; οἱ, 35 {αγ 

| 38 Ῥοββίρ]ο, Ἰπἰτοάιοίηπςσ ἴπο πι]άἆ]θ 
οἶαβ», υη]ο βἰαπάβ Ἱπ ο Ῥοβίθίοη 

ἄν Σι 

Φθοοπά1γ, 
οἱ παϊχίηρ, 8ο {ΥΓ 48 18 Ῥοββῖρ]θ, ἴμο 
γατῖοις εἰεπιεπίβ, ποῦ ρ]νίηπρ {ο ἴ]μο 

ρατῦγ νγΙοἩ πηαθύ Ῥο εβθεηὔ]α]]γ ἀοπηῖ- 

ηαηῦ, ΤΩΟΤΘ Ἱποοηίτο]]θᾶ, απο]εο]κεά 

Ῥουψγας, {λαη 18 ΙπάΙβρεηρβαῦ]θ. ο {θ 
οοπβΙὑαύ]οη υγ] Ὦθ πποτθ Ῥεγπηδηθηί, 

Απά ἴπῖβ βεοοπά οδαθῖοι 1 οΓίθη 
νιο]αζεά 6ΥεΏ ὮΥ 6Ποβο νο γίδα, ποῦ 
{ο αη ππτηϊΙσαὐεἆ ορατοἩγ, Ῥαἳ {οΥ απ 

απὶδίοοταῦίοα] ρουοετητηεηό,. διαµαρτά- 
νουσι δὲ πολλοί, κ.τ.λ. 

ἐν τῷ πλέον νέµευ] Τηϊ8 1β 68βε- 

ὑἱα]. Τ]ο οἴμον (ἐν τῷ παρακρούεσθαι 

τὸν δῆμον) ΄ ἴο ἀεοοϊνίπρ ἴῑο Ῥθορ]ο᾽ 
18 ποῦ βο. 

χρόνῳ ποτέ] ΄ιαῦ αὖ β8οπηθ πιο ος 
οὔμετ, 1 ποῦ αἲ οπος.᾽ 

ἀπολλύουσι μᾶλλον] ΄ατθ Ο6  ΤΙΟΤΘ 
ἀθβίτισίῖνο {επάρπογ.᾽ 

19 
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Τ8 Ἔϊστι ὃ) ὅσα προφάσεως χάριν ἐν ταῖς πολιτείαιφ 

ας αδβίζοναι πρὸς τὸν ὃῆμον πέντε τὸν ἀριθμόν, περὶ ἐκκλη- 
οἸϊσατο]]- ᾿ 
οα] οοπ[- σίαν., στο] τὰς ἀρχάς, περὶ δικαστήρια, περὶ ὅπλισιν, περὶ 
ναΠΟΘΒ. / 3 ᾽ 9 οῦ ’ 

γυμνασία». περὶ ἐκκλησίαν μὲν τὸ ἐξεῖναι ἐκκλησιάζοι 

πᾶσι. ζπμίαν δὲ ἐπικεῖσθαι τοῖς πόρων ἐὰν μὴ ἐκκλησιά- 

οζωσιν, Ἰ ἡ μόνοι Ἰ μείζω πολλώ. περὶ δὲ τὰς ἀρχὰς τὸ. 

τοῖς μὲν ἔχουσι τέβημα μὴ υἐξαῖναι ἐξόμνυσθαι, τοῖς ὃ᾽ ἀπό-. 

ροις ἐξεῖναι. καὶ περὶ τὰ δικαστήρια τοῖς μὲν ὐκήρο 

εἶναι ζπμίαν ἆ ἂν μὴ δικάζωσι,. τοῖς ὃ᾽ ἁπόροις ἄδειαν. Ἡ τοῖς. 

μὲν μεγάλην τοῖς οὲ µικράν, ὥσπερ ἐν τοῖς Χαρώνδου 

β νόμοι. ἐνιαχοῦ ὃ) ἔξεστι μὲν πᾶσιν ἀπογραψαμένοις 
9 / . ’ φἳ οὲ 9 ΄- ο 9 ΄ 

ἐκκλησιάζειν. καὶ δικάζειν, ἐαν ὁὲ ἀπογραψάμενοι μήτ᾽ ἐκ- 
Γ [ / 9 - / / , 

κλησιάζωσι μήτε δικάζωσιν, ἐπίκεινται µεγάλαι ζημίαι τού- 
ορ λ 4 4 / , ν 5 ῃ 4 

τοις, ἵνα διὰ μὲν τὴν ζημίαν φεύγωσι το ἀπογραφεσθαι, 

διὰ δὲ τὸ μὴ ἀπογράφεσθαι μὴ δικάζωσι μηδ᾽ ἐκκλησιάζω-. 
. λ 3 δὲ / . Α ον - ή ' 

4σιν. τον αὐτὸν ὁε τρόπον καὶ περι τοῦ ὅπλα κεκτῆσθαι. 

καὶ τοῦ γνμνάζασθα, νομοθετοῦσιν' τοῖς μὲν γὰρ ἀπόροις 

ἔδεστι μη κεκτῆσθαι, τοῖς δ᾿ «ῤσόροιν ἐπιζήμιον. { μὴ κεκτη- 

µένοις' κἂν μὴ γυμνάζωνται, τοῖς μὲν οὐδεμία. ζπμία, τοῖς. 

δ᾽ πάρουν ἐπιζήμιον, ὅπως οἱ μὲν διὰ τὴν ζημίαν µετέχω- 

δν οἱ δὲ διὰ τὸ μὴ φοβεῖσθαι μὴ µετέχωσυ. Ταῦτα. 
Τ]ο ἆθπιο- ι 
οτασα! μὲν οὖν ὀλιγαρχικὰ σοφίσµατα τῆς νομοθεσίας, ἐν δὲ ταῖς 
οοη{τ]- / λ ον / - ι ν. 
τω πμρηρατίας προς τπαυτ. ἀντισοφίζονται τοις µεν Ύαρ 

ἀπόροις μεσθὸν πορίζουσω. ἐκκλησιάζουσι καὶ δικάζουσιν, 

6 τοῖς ὃ᾽ εὐπόροις οὐδεμίαν τάττουσι ζμμίαν. ὥστε φανερὸν 

ὅτι εἴ τις βοήλαται, μιγνύναι δικαίως, δεῖ τὰ παρ ἑκατόρα 

συνάγειν καὶ τοῖς μὲν μισθὸν πορίζειν τοῖς δὲ ζημίαν' οὕτω 
.ἳ Ὁ] - πα 

γαρ ἂν κοινωνοῖεν ἅπαντες, ἐκείνως ὁ ἡ πολιτεία γίγνετα 
δω / Δεῖ ὁὲ ΔΝ κ .. ω] 4 9 να η 

αοῦ 5 7 τῶν ἑτέρων µόνον. εἶἲ ὁε την πολιτείαν εἶναι μὲν ἐκ τῶν 

ε 

ΧΤΤΙ. τ ὅσα σοφίζονται] «Τ]ο 8 ἀπογραψαμένοις] «πνεη ελογ Ἰωνο 

ἀενῖοθβ οἱ ατβοθβ {1εγ Ἠανοθ τθοοιχβε | τεσἰβίεγεά.᾽ 

ο) προφάσεως χάρυ, ΄ὮΥ αγ οἳ Ρτο- 6 τῶν ἑτέρων μόνον] «ο οπθ οἳ .. 
οχι, ὕπνο ρατίίθς οη]γ.᾽ 

2 ἐξόμνυσθαι] ΄ 1ο ἀεο]ῖπο απ΄ οβ]οθ 7. δεῖ δὲ τὴν πολιτείαν] ΄Τ]α Εογοτῃ 

ου ο. τηθηῦ πηπβῦ Ὦο 1π {ο Παπάβ οἱ {1οβθ 

Χαρώνδου νόμοι] Ετοῦε, 1Υ. 561. πο Ώαγο {νο αΥΠΙΒ.᾽ 
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Ν ς 3 ’ ν α ϊ Δ - 

τα ὅπλα εχόντων μόνον τοῦ δὲ τιμήματος τὸ πλῆθος Τη ἆρπιο- 
ε . 1 ε / 3 εά 3 - ο) ε ’ 

απλῶς Μεν ορισαµενους ουκ εστιν ειπειν τοσουτον υπαρχείν, 

3 Ν / Δ - / ο/ 

ἀλλα σκεψαµένους τὸ ποῖον ἐπιβάλλει µακρότατον ὥστε 
Ν / ” / ωὶ . 

τους μετέχοντας τῆς πολιτείας εἶναι πλείους τῶν μὴ µετε- 
/ - { 

χοντῶν, πουτο ταττειγν. 
Σα / λ ε / Δ 1 

ἐθέλουσι γαρ οι πενητες και µη 
/ ω ων ε / ” »λ 4 ε / 

Μετέεχοντες των πικων Ίσυχιαν έχειν» εαν μή ὑβρίζη τις 

5 4 [ 4 -- . - 9 ’ 

αύὐτους μήτε αφαιρῆται µηθεν τῆς οὐσίας. 
ν] ." ο 

ἀλλα τοῦτο οὐ 
ϱ/ 5 Ν » ἃ / ’ ” 4 ’ 

ῥάδιον" οὐ γαρ αει συμβαίνει χαριεντας εἶναι τοὺς µετεχον- 
- ’ 

τας τού πολιτεύματος. 
9/9 δα 4 , ο 

καὶ εἰώθασι οἐ, ὅταν πόλεμος ἣν 

ὀκνεῖν, ἂν μή λαμβάνωσι τροφήν, ἄποροι δε ὥσιν. ἐὰν 
. / / - 

δὲ πορίζη τι, τροφήν, Βούλονται πολεμεῖν. ἔστι ὃ ἡ 
9 3 β ἳ 22 . / ευ - ε ’ ει) ἃ 

πολιτεία παρ ενίἰοις οὐ µόνον ἐκ τῶν ὀπλιτευόντων άλλα 
Ες Νιλ - « / » ” . 4 ’ 

καὶ ἐκ τῶν ὠὡπλιτευκότων: ἐν ἨΜαλιεῦσι ὃε ἡ µεν πολιτεία 
Ὁὶ 9 ’ Ν δν ας Ν ϱ - , ω ’ 

ην εκ τουτῶν. τας δὲ αρχας Ηρουντο εκ των στρατευοµενῶγ. 

4 ἳ - ο 

καὶ ἡ πρώτη δὲ πολιτεία ἐν τοῖς Έλλησιν ἐγένετο μετὰ πο 
λ ι / . - ’ « η) .) 9 Αα ΄ ο 

τᾶς βασιλείας ἐκ τῶν πολεμούντων, ἡ μεν ἐξ αρχῆς εκ τῶν 
ε ’ ια) αι . .] . ελλ ε ια .] - ε .. 

Ἱιππεων (τὴν α ισγυν και την υπεροΥγην εν τοις ιππευσιν 
ρ χ Ροχ ν η (ῴτοεσθ. « / 4. ” λ λ / / 

ιο) πόλεμος είχεν' αγευ µεν γαρ συντάξεως αχρήστον το 

« ιο ς δὲ ἃ - ’ 9 ’ Λ / 3 

οπλιτικὀν. αι οε περι των τοιουτων έμπειριαι και τάξεις εν 

- 9 / ) αν α/ ον - ε ο Ὁ] η 

πτοις αρχαιοις ουχ υπΗρχον, ωστ εν τοις ιππευσιν εἶναι τήν 

.) ’ .) / λ ω. . - . - 4 

ἰσχύν)» αὐζανομένων δὲ τῶν πόλεων καὶ τῶν ἐν τοῖς ὅπλοις 
(5 ’ - / - - ’ Γ 

ἰσχυσαντων μᾶλλον πλείους µετεῖχον τῆς πολιτείας. διόπερ 

ἁπλῶς μὲν ὁρισαμένους] ΄ /ε ο«αηποῦ 
Ἄρβο]αία]γ Εκ 158 Ἠπαϊίβ, απά 5.” 16 1β 
ΐο Ὦθ 6ο ππΙοὮ απά πο πποτθ, Ῥαΐ ννο 

πππδύ Επά οί ν]λαῦ 15 {πο Πϊρῃερί 

“Αππουπῦ (Πας εχίοπάς {αγ εποαρ]ι, 

Φα]κας ἵη ἃ 5αβοϊεπῦ ηππηῦεςσ, {οτ 

41089 νο βλατο ἵπ πα σονετηπηεηί Το 

οαῦπατηθεν {λοβε νο ἆο ποῦ βΊατο 1Π 

15, απά ντο πιαςύ αχ 10 αὖ 018 ατηουηῦ.᾽ 

8 χαρίεντας] “πιοᾷεταία, ΄ ἆεοο- 

ποῦιβ,᾽ “Ἰπίε]Ισοηί,” 

ϱ βούλονται πολεμεῖν] ΤἩ18 πναβ ἴμο 
{εεΗηπρ οἱ ἴπο Ἠοπιαη Ῥθορ]θ αὖ ἴμε 
οοπιπηεποεπιεηί οἱ {ο Βταῦ Ῥαπίο να, 

:ἡ πολιτεία] “Ἔ]μο ρονενηϊπρ Ῥοάγ 
1η ΒΟΙΩΘ 03568 16 ποῦ ΟΠΙΥ {ογπιθᾷ οἱ 
Ἴποβο πο Ῥθαυς τις οὐ Όλο ὧππς, Ρα 

{κο ἵπ {01οβο νο Ἠανο ὮΏογπθ ΑΓΠΙΒ 
αηἆ αΤθ που; ραςδί 61ο τη δαγΥ αρο.) 

Μαλιεῦσι] Οοπιρατο ατοία, τ. 378. 
τούτων] Ψο ατο πηθαπς 1 οοή- 

ορἵνο Ὀοῦμ οἱ {πο οἼαββοβ ]αβῦ Τηεη- 

Ποπεά, υγη]]α {χο οεχθοιὔΊνο γγας «Ἠοβθη 

οί οἳ {λε πιθη οἱ πηϊΗίατγ αρθ. Τ]ο 
ὑεχί, οἳ «οσβθ, νη]] Ὄθαν απο α ἆἷί- 

{ετοηί ΙπθετρτείαὔΙοη. 
1ο ἡ πρώτη πολιτεία] ΄Τ]ηε Εταύ 

οοπηβἠὑαθίοη οἱ (πγθε]ς {ΓΘΘΙΙΘΠ.᾽ 
μετὰ τὰς βασιλείας] Οπο οξ {πο τπαΠΥ 

Ῥαββαρςς νγη]ο]ι οχο]ιάᾳ βασιλεία {ποπ 

Όλο Ηβῦ οἳ πολιτεῖαι. 

συντάξεως] /ὑταπίηρ, «ἀϊδοίρ]ϊηο,᾽ 
ἑογσαπΙβαβίοη. 

ΙΙ διόπερ] Τηϊ6 16 απ Ἱπετοβίης 
Ῥαβδασθ οἨ ἴ]θ Ῥτορτεββ οἱ Ρρο]άσα] 

19- 9 

ογαί]σοα] 

οοηίγ]- 

ΥΑΠΟΘΑΒ, 
---.----- 

οο 

Τ]θ οοιγ8θ 
οἳ Ρο] σα] 
εχρεπίεηοθ 
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Ἐ]μο οουτο ἃς νῦν καλοῦμεν πολιτείας, 
οἳ Ρο]δ]οα ᾗ 
οχρετίοποο κρατιᾶς. 
1η ἄτεεςθ. 

« / ε.. 
οἱ πρότερον ἐέκαλουν Φηµο- 

Ὁ Λ 3. - - ον 9 ο 
ἦσαν δὲ αἱ ἀρχαῖαι πολιτεῖαι εὐλόγως ὀλιγαρ- 

« ο. 
χικαὶ καὶ βασιλικαί: δι᾽ ὀλιγανθρωπίαν γὰρ οὐκ εἶχον πολὺ 

Δ ’ ϱ/ .] 9 ’ ” ω - Λ 4 ᾽ 

τὸ µέσον, ὥστ᾽ ὀλίγοι τε ὄντες το πλῆθοφ καὶ κατα τὴν 
’ - ε / . ” Δ / 4 Ὡ ἳ 

12 σύνταξιν μάλλον υπέµενον το ἄρχεσθαι. Διὰ τίνα μὲν οὖν 
9 « 5 / « ον / Α ὃ Αι ψ λ . κ 

εἰσὶν αἰτίαν αἱ πολιτεῖαι πλείους, καὶ ὁια τί παρα τας λεγο- 
λ / λ » ’ ΐ 

µένας ἕτεραι (δημοκρατία τε γὰρ οὐ µία τὸν ἀριθµόν ἐστι, 
Α ) .] ] Ν 

καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως), ἔτι δὲ τίνες αἱ διαφοραὶ καὶ διὰ - 
Δ |) ’ ’ 9 / -- 

τίνα αἰτίαν συμβαίνει, προς δε τούτοις τίς αριστη τῶν πο- 
-- ” ” - 3): 

λιτειῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰπεῖν, καὶ τῶν ἄλλων ποία 
- - / 

ποίοις ἁρμόττει τῶν πολιτειῶν, εἴρηται. 
11 ’ δὲ 1 - . . ν. 4 κ. ’ ι 

τη αλιν ὃὲε καὶ κοιν καὶ χωρις περι ἑκαστῆς λεγωμεν 
Τ]ο {ἼτορῬ 3 - .] ον ΄ 3 .] . ’ 9 - 

Όποια Περί των ἐφεξης, λαβόντες αρχην την προσήκουσαν αυτων. 
Ῥ ΄ 

.] ’ ’ [ο - Α- . ωὶ ὰ - 

στι δὴ τρία µόρια τῶν πολιτειῶν πασών, περι ὦν οὁεῖ 
» λ - / Μι, λ ’ α. 

θεωρεῖν τον σπουδαῖον νοµοθέτην ἑκάστη τὸ συμφερον' ὧν 
- ’ 4 ’ - . νο 

ἐχόντων κΚαλῶς ἀνάγκη την πολιτείἰαν ἔχειν καλῶς. καὶ τας 

πολιτείας ἀλλήλων διαφέρειν ἐν τῷ διαφέρειν ἕκαστον τού- 

12085 3 τῶν. 

5 τι Ῥεκ]ετ, 

” λ - - ; ὃν ῃ 8 λ ῃ 
ἔστι δὲ τῶν τριων τούτων εν µεν τι το βΒουλευόμε- 

1άθαβ, απά ἴπο σταάυα] επ]ατροιιθηί οί 
{λο βοοῖα] απΙοη. 

καὶ κατὰ τὴν σύνταξυ] Τ118, Βίαημτ 

1ηΔΚΘ68 ἴο ἀερεπᾶά οἩ ὀλίγοι, “' αππῦθ- 

ἀειίοπά, απά {1θ ὀλίγοιτε---καί Β6ΕΠΙΒ 

{ο Παβ(ν Ἠϊπι, {ουν η παπιρος απά 
υπ ϊπιροτίαπῦ 1Π ΤἨο ΤΗΙΠΗΤΑΤΥ ΑΤΤΑΏΡ6- 

τηθηΜ.᾽ 
12 παρὰ τὰς λεγομένας] Βο α,ογο, 

Ίν. 7, πλείους τῶν εἰρημένων. Όπ ΌΠ]8 

Ῥαγαρταβρῇ, 86 ο ΙπβίαποςῬ ο Ατὶβίοί]ε8 
πηεῖ]οᾶ, αὖ αΠΥ Ῥοϊηῦ νγηοτο Ηῖ8 βαΡ]εοῦ 
οἴναηΏσθβ οοΊηρ8το Βρθηρο], Ρρ. 32, 23. 

ΧΤΥ. αι Ατὶβζοῦ]ο εηίετϐ ΏηΟΥ 0η 

ἴλο Ῥοϊπό βἰαῦεά ΟἨΗ, ΤΠ. 5, μετὰ δὲ 

ταῦτα ῄτίνα τρόπον δεῖ καθιστάναι 

ταύτας τὰς πολιτεία», λέγω δὲ δηµοκρα- 

τίας τε καθ) ἕκαστον εἶδος καὶ πάλιν 

ὀλιγαρχίας. 1086 ἀϊβοιββῖοη οοοαρ]εΒ 

{119 ο]ορῖησ ολαρίετα οἱ Ῥοο]ς ὙΠ. απά 

ἴλο Ὑ]ο]ἰο οἳ Ἔοοἷὶς Ὑ11. (Υ1.. Ἱη 

{λῖβ Ῥοο]ς Ὦο ἐτοαίς οἱ ἐ]ναί νλ]ε]ι οοτ- 
οΕΓΏΒ {επ α1] αἰῖ] (κοινῇ). Νε ανα 

Ἠή ἴἨθογγ οἳ ἴἶιο τος Ῥοψγετς, ἔε 4ε- 
Ἠρεταίῖνε, εχεοπὤνο, απά Ἰαα]σῖα], 

ψγπ]ο] τηαδύ, Ἡς 8878, εχῖδέ ἵπ εγετΥ 

οοηβἑαίοη; 48 Αποῖ {16 τηαΥ Ὦθ. 
βεραταίεά οῦ {οπι ἴμο ἀθία]] οἱ ἐπ. 
νατίοιβ {οτΠΙΒ ο{ οἩρατοἩγ απᾶ ἀεπιο- 

οΓαοΥ ; αἲ Ἰεαβί αἱ ρεποτα] βἐατεπιεπίβ. 

αΌοαῦ {λεπτα τηαΥ; απᾶ ο νατῖοιΒ. 
ΠΟΚΙΠΟΔΡΙΟΏΒ ΏΘΟΘΒΒΑΤΥ {ο ἴπθβο τα- 

τΤΙΟΊ8Β ΓΟΥΠΙΒ ΤΠΔΥ Ῥ6 Ιπίσοάποεά Ἰαΐεν. 

Τη18 εχρ]αϊπς Ἠ]8 Ίαησιασο Ἠετε, καὶ. 
κοινῇ καὶ χωρὶς περὶ ἑκάστης. 

τ τὴν προσήκουσαν αὐτῶν] ΄Τηο αρ- η 

Ῥτορτία{ε Ῥαβ]β οἳ {1ο ἀἰθοικεῖοπ. 
2 τι τὸ βουλευόμενον] Τμετο ἵδ απ 

ΙΠΟΟΠΒΙΒΕΠΟΥ ἵη {λίς βεηίθηποο 5 ἵν 
βίωπάς ἵπ Ῥε]]κοτς ἐοχί, Τ19 πηοβ 
αγτωπιθἰτῖοα] απταηρετηθηῦ πνου]ά Ῥθ 

{ο ἔἩτονν οαέ ἴλθ τι ἵπ Ῥοίλ Ῥ]ασθα, - 

Ῥιή 1Γ18 19 Ἱκερί ἵπ Ῥοῦμ Ῥ]ασςς, 16 1 
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4 ο - ὸ ’ δὲ Ν Λ 4 9 / - δ 

νον περι τῶν κοινῶν, θεύτερον ὁε το περὶ τας ἀρχας (τοῦτο 
. 8 | ὸ Αα 4 [ ω] ’ 4 ’ Ν ὸ - ’ 

εστιν ἃς οεῖ καὶ τινων εἶναι κυρίας, καὶ ποίαν τινα 9εῖ γίγνε- 
θ 4 4 ψι. ’ δὲ ’ Δ ὸ / 

σθαι τήν αἱρεσιν αὐτῶν), τρίτον ὁε τι το ικάζον. 
ο) ι] 8 Ν ’ Ν ’ 4 3 ’ .] 

ἐστὶ τὸ βουλευόμενον περὶ πολέμου καὶ ειρήνης καὶ συµµα- 
’ . ’ Ν .] ’ 8 .] ’ Δ 

χιας και διαλύσεως, καὶ περι νόμων, καὶ περι θανάτου καὶ 
- 4 ’ ια - - αἱ - .» 

φυγῆς καὶ δημεύσεως, καὶ τῶν εὐθυνῶν. αναγκαῖον ὃ) ἤτοι 
ον - ’ Φφ ’ ’ ’ .] / 

πάσι τοῖς πολίταις ἀποδεδόσθαι πάσας ταύτας τὰς κρίσεις 
ο) 8 / Ὁ) 9 - 4 - 3 / οἳ ή 
Ἰ τισι πάσας, οἷον ἀρχῆ τινὶ µιᾷ Ὦ πλείοσιν, Ἡ ετεραις 
ε ’ Ὀ] Δ 4 9 ω) - Δ . ’ 

ετέρας, Ἡ τινας μεν αὐτων πᾶσι τινας δὲ τισιν. 
Ὁὶ [ή . ας ’ / ) ’ ἃ 

οὖν παντας και περι απανγτων δηµοτικόν' την τοιαυτήν Ύαρ 

ἂν ) ” ε α 4 δὲ ε / ο) / 

ισοτήτα ζητεῖ ο δῆμος" εισι ε οι τροποι του πανγτας 

/ ω .) Δ .] ’ ο) Δ 4 ’ ο) ’ 

πλείους, εἷς μεν το κατα µέρος ἀλλα µη πάντας ἀθρόους, 
Αα ” .] - ’ 

ὥσπερ ἐν τη πολιτείᾳ τη Τἠλεκλέους ἐστὶ τοῦ ἸΝΠιλησίου 

(καὶ ἐν ἄλλαις δὲ πολιτείαις βουλεύονται αἱ συναρχίαι 
- ἃ . Ν ’ Ν 

συνιοῦσαι, εἰς δὲ τὰς ἀρχάᾶς βαδίζουσι πάντες κατὰ µέρος 

ἐκ τῶν φυλών καὶ τῶν µορίων τῶν ἐλαχίστων παντελώς, 
υιό ολ / Ν / / Ν / / / 

ἕως ἂν διέλθη διὰ πάντων), συνιέναι δὲ μόνον περι τε νό- 
- - Δ 

µων θέσεως καὶ τῶν περὶ τῆς πολιτείας, καὶ τὰ παραγγελ- 
Γ » ’ ος ἃ νε / 

λόμενα ακουσοµεγους υπο των αρχογντῶν. 

Δ / » / / Ν / ’ Δ 2 
το πανγτας αθρόους, συνιεναι δε ΜΟΝΟΝ προς τε τας αρχαι- 

8 .] . .] 

ρεσίας αἱρησομένους καὶ προς τας νομοθεσίας καὶ περι 
/ Ν 3 ’ . Δ 1θὐ ια) 9) 5/' 8 

πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ προς εὐθύνας, τα ἆλλα τας 
3 4 ’ 4 9 φ. ς ’ ’ ε 4 

ἀρχας Βουλεύεσθαι τὰς εφ᾽ ἑκάστοις τεταγµένας, αἱρετας 
” . « ’ Ὀ] ’ 

οὔσας ἐξ απαντων Ἠ κληήρωτας. 
ο ον Δ Δ λ λα / . - 4 / λ λ 

τας αρχας και τας εὐθύνας απαγνγταν τους πολιτας. και περι 

πολέμου βουλευσομένους καὶ συμμαχίας, τὰ ὃδ) ἄλλα τὰς 

ἀϊβῃου]έ {ο 56ο πΥἩγ οπθ βἹου]ά Ῥο Ἱη- | ααἴτο α τερεΙξίοη οἱ {1ο ποτά πάντας; 
ἐδιαῦ αἲ] αποα]ἀ ἀεμρεταίε, Ῥαῦ ὮΥ 

ρατίς, απἆ ποῦ ἵπ οπθ οο]]θοίῖνο Ροάγ.᾽ 

Τε]θο]θΒβ, ἴπο Μι]ερίατπ, ποῦ ΚΠΟΝΗ. 

συναρχίαι] Τηο Ῥοαχάς οἳ ππαρῖβ- 

{γαί6ΡΒ. 

τῶν περὶ τῆς πολιτείας] ΄ ααθβίῖοηβ 
(λαῦ οοΏοΘΓΗΏ {1ο οοπβΙ αθ1οἨ. 

5 τὰ δ᾽ ἄλλα] Τ]Ἡετο ατα ποῦ ΤΠΩΠΥ 

Ἠλνο πιαάθ {επι Ῥού] Ιπέεγτορα{]νο. 

3 Κύριον δ ἐστί] 'Ἔμε βονετεῖση 

Ῥουνύεχ τοβ]άςς 1ἨΠ.᾽ 

διαλύσεως] ΄ ἀϊδεο]νίηπρ απ αἱήαηορ,᾽ 

δηµεύσεως] ΄οοπββοα{ΜΙοΠ.᾽ 
4 δηµοτικὀν] ΄ἀεπιοσταβίσα], ΄ οἶνα- 

ταοθετῖαζῖο οἳ α Ῥορα]αχ ϱοΥεγητηθηὔ.) 

τὸ κατὰ µέρος ἀλλὰ μὴ πάντας 

.ἀθρόους] Τ]ε βεη8ε πγου]ά 86εΙΏ {ο τε- 
Ῥοϊπίς 16[ οἳ ο Πβί οἴνεη ἵπ δ 3, 
θανάτου, φυγῆς, δηµεύσεως,--Ιαά1οῖαὶ 

Τ]ηο {ητοῬ 
ΡΟΥΕΙΑΒ. 

Κύριον 3 

Τ]ο ἀε]ῖ- 
Ῥεγαίίνθο, 

Δ . 

το µενα 
Τη ἆσπιο- 
οΓ8ΟΙ68. 

ἄλλος δὲ τρόπος 6 

ἄλλος δὲ τρόπος τὸ περὶ 6 
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1η ἄοπιο- ἀρχὰς διοικεῖν αἱρετὰς οὔσας, ὅσας ἐνδέχεται' τοιαύται δ᾽ 
ΟΤΑΟΙΘΒ, α 

εἰσὶν ὅσας ἄρχειν ἀναγκαῖον τοὺς ἐπισταμένους. τέταρτος 
ο 

7 δὲ τρόπος τὸ πάντας περὶ πάντων βουλεύεσθαι συνιόντας, ρ ρ 
4 δ 3 . Λ 4” / « 5 8 4 / 

τὰς ὁ) ἀρχὰς περὶ µηθενος κρίνειν ἀλλα µὀνον προανακρίνειν’ 

ὄνπερ ἡ τελευταία δημοκρατία νῦν διοικεῖται τρόπον, ἣν 

ἀνάλογόν Φαµεν εἶναι ὀλιγαρχίᾳ τε δυναστευτικῇ καὶ µο γ μεν εἶναι ὀλιγαρχιᾳ τ ναστευτικὴ µο- 
, - Ὀὶ . " ϕ 4 4 Ἱ 

ναρχίᾳ τυραννική. Οὗτοι µεν οὖν οἱ τρόποι δημοκρατικοὶ 
’ Δ δὲ 4 ΝΑ, ΓΑ / . δὲ Λ 

8 παντες, το 9ε τινᾶς περὶ πάντων ὀλιγαρχικόν. έχει ὁε και 
1η οσαι- 

οἩ]θβΒ. 
α 8 / ο τ . 5 ] ’ 

τοῦτο. διαφορὰς πλείους. ὅταν µεν γάρ ἀπο τιµηµατων 
΄ ζω 8 Δ 

µετριωτέρων (αἱρετοί τε ὥσι καὶ πλείους διὰ τήν µετριότητα 
ρν . 5 ͵ ͵ 3 4 - » 

τοῦ τιμήματος. καὶ περὶ ὦν ὁ νόμος ἀπαγορεύει µη κινῶσιν 
9 » Ὁ - σσ ΄ κ / 9 
ἀλλ᾽ ἀκολουθῶσι, καὶ ἐξῆ κτωµένῳ τὸ τίµηµα µετέχειν., ὁλι- 

/ Δ ν 9, . ’ ν 

γαρχία μὲν πολιτικὴ ὃ᾽ ἐστὶν ἡ τοιαύτη διὰ τὸ µετριάζειν". 
8 ς δξ π. / - β ὰν ’ 7) . Σε” ἀλλ ες αυ 

1208 Β ὅταν ὁε µή παντες τοῦ βουλεύεσθαι µετέεχωσιν ἆ αἱρετοι, 
4 5/ οή Ἆ ς / 

κατὰ νόµον οὃ᾽ ἄρχωσιν ὠσπερ καὶ πρότερον, ὀλιγαρχικόν. | 
φ δὲ ο ε.-μἳ 4 ο 4 ε: » , 

9 ὅταν ὁε καὶ αἱρῶνται αὐτοι αὐτους οἱ κύριοι τοῦ Βουλεύεσθαι, 
λ - 4 3 ι Γον ΄ ον 3 

καὶ ὅταν παῖς ἀντὶ πατρὸς εἰσίῃ καὶ κύριοι τῶν νόμων ὥσιν, 
2 λ 5 . 4, Α , , ο. 4Ν δι 

το ολιγαρχικήν ἀναγκαῖον εἶναι την τάζιν ταύτην. ὅταν ὁε 
- Φ - .΄ λ » , ι 

τινῶν τινές, οἷον πολέμου μὲν καὶ εἰρήνης καὶ εὐθυνῶν πάντες, 
- δὲ δν 5” 4 « 4 νο : 

τῶν ὁε ἄλλων ἄρχοντες, και οὗτοι αἱρετοι Ἡ κληρωτοι, αρι- 
: / Δ ε ’ 53 9) κ ῳ ε ) Δ Ἡ ϕ 

στοκρατία µεν ἡ πολιτεία" ἐαν ενίων μεν αἱρετοί ἐνίων 
θὰ / πο: αλ, ες ο ἳ 3 / ο - ον 

ε κληρωτοι, καὶ κλήρωτοι Ἰ ἁπλῶς Ἡ εκ προκρίτων, Ἠ κοινή. 
Ν ... ὁ / χ - 5 “ 

αἱρετοὶ καὶ κληρωτοι, τὰ µεν πολιτείας ἀριστοκρατικῆς εστι 

τΙ 
’ 4 . Α ’ ' .] - κ 

τουτῶὠγν. τα δὲ πολιτείας αὐτῆς. Διήρηται μεν ουν το 

Αάν]οςῬ 88 / Δ Δ , ο λ΄ / : 

{ο 186 οἵ- βουλευόµενον προς τας πολιτείας τούτον τον τρὀπον, και 
σα. [ : / ’ 4 Ν ΄ ’ ᾿ ’ 

νλόη διοίσει" ἑκάστη πολιτεία κατὰ τὸν ειρήμενον διορισμό . 

5 διοικεῖ Ῥε]κ]κογτ. 

αποβίῖοηδ πιαϊη]γ, οοποθγηῖηρ οἱ οοπσθο ; ἴμο Ίαν.” ον 

Ῥομδϊσα] οὔεπάςτβ, 
6 ὅσας ἐνδέχεται] ΄ 88 ΤΙΑΠΥ ας 16 16 

Ροββ!ῦ]θ {ο Ἠανο εἰθοίῖνο.᾽ 
7 προανακρίνεν] “Ῥτον]οιβΙγ οχᾶ- 

πιῖηθ. Της να ο ΕαποβοἩπ αξθετ 
ΟἸεϊβίπεπες οἱ ἴ]λο βουλή, ΟΥ Ῥτο- 

Ῥοτ]ειθίο οουποῖ], απιά 1η ιο οτάΙπασΥ 
Πατ]βάϊοίϊοη οἱ ἴ]ε αΤΟΊΙΟΠΒ. 

8 κιῶσω] “Τπεγ ἆο πού 16ο] αἲ 

Ἠλοτγ {ο Ἰπθετίετο, Ῥαῦ ΒΙΠΠΡΙΥ οΏςαγ 

ὀλιγαρχία μέν, κ.τ.λ.] Τί 18 απ οἳῖ- 

ΡΑΤΟΒΥ, 1έ 15 ίταθ, Ῥα{ οπθ {λλαῦ Ῥοχάςβ. 

οἩ ἴμθ πολιτεία, {τοπα 165 πποάετα[Ίοπ.” 
1Ο προκρίτων] ΄α Ῥοᾶγ Ῥτεν]οιβΙγ 

βε]εοίεά. | 
Σά διοίσει] Ὦο Ἰ τεαᾶ, Ἰπβεαά οἳ 

Ῥε]]κοι διοικεῖ, απά ἴλαο οἶαπσο ἵΒ. 
θαβίος ἔ]αμ διοικεῖται, ννλίο]ι βενετα] 

οἀϊθογς ανα αἀορίεά. ΒίαΜΥ ΡΤΕΒΕΙΥ6Β 

διοικεῖ; Ὀιαέ διοίσει 18 ααῑθε ἵπ Κοορίῖης 
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συμφέρει δὲ δηµοκρατίᾳ τε τῇ μάλιστ᾽ εἶναι δοκούση ὃημο- Αάνίου 48 
Μο το ΙΒ οτ- / ο) ος νι ὀ κ 5 [Ὀ ’ ε αν Δ 

κρατιᾳ νυν (λέγω δὲ τοιαυτήν εν / κυριος ο ὀημος και των ραπ]ρα- 

, » , 4 λ Γ / λ ο Α 4 6ίοηἨ. 
γομκων ἐστιν) προς το ουλεύεσθαι βέλτιον το αυτο ποιειν 

αν - α ’ ’ 

ὅπερ ἐπὶ τῶν δικαστηρίων ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις (τάττουσι 
4 / ’ π] / ὸ / / ὸ / 

γαρ ζημίαν τούτοις οὓς [βούλονται ικά(αιν, ἵνα ικάζωσιν, 
ε δὲ ὸ 4 ΔΝ - 9 ’ - 9ὲ 8 ] 

οἳ ὁε ὁημοτικοὶ µισθον τοῖς ἀπόροις). τούτο ὁε καὶ περι 

τὰς ἐκκλησίας ποιεῖν βοὐλεύσονται γὰρ βέλτιον κοιν] 
’ απ . α Ωω 

Βουλευόμενοι πάντες, ὁ μὲν ὃῆμος μετὰ τῶν γνωρίµων. οὗτοι 
δὲ 4 - ’ ’ δὲ 4 Δ ε 8 ωὶ 

ε μετὰ τοῦ πλήθους. συμφέρει ὃε καὶ τὸ αἱρετους εἶναι 

τοὺς [βουλευομένους Ἡ κληρωτοὺς ἴσως ἐκ τῶν µορίων. συµ- 
4 8 ’ Ν - 

φέρει δὲ κἂν ὑπερβαλλωσι πολὺ κατὰ τὸ πλῆθος οἱ δήμο- 
λ ο) - 9Ἡ 4 α ὸ ὸ / / ο) 9 ϱ 

τικοὶ τῶν πολιτικῶν, ἢ µή πάσι ὁιθόναι µισθὀν, ἀλλ) ὅσοι 
’ Ν Δ - ’ - υ] 3 - 

συμµετροι προς το των γγνωριμµων πλήθος. ἀποκληροῦν 

- 

4 ’ » δὲ - Φ / Ὀ] ο ΄ 

τους πλείους. εν ὁε ταῖς ὀλιγαρχίαις Ἡ προαιρεῖσθαί τινας 14 
- Ὀ] . ’ - - 

ἐκ τοῦ πλήθους, Ἡ κατασκευάσαντας ἀρχεῖον οἷον ἐν ἐνίαις 
/ Δ - 

πολιτείαις ἐστὶν οὓς καλοῦσι προβούλους καὶ νοµοφύλακας. 
« . / / α κ 4 Φ , 

καὶ περι τούτων χρηµατίζειν περὶ ὧν ἂν οὗτοι προβουλεύ- 

σωσιν' οὕτω γὰρ µεθέξει ὁ ὃῆμος τοῦ βουλεύεσθαι, καὶ λύειν 

- 

Σω] ’ . ᾽ 4 / 5 .ἳ δν Α 

οὐθὲν ὀυνήσεται τῶν περὶ την πολιτείαν. ετι Ἰ ταύτα 15 
’ Δ - ο] . ι) [ή -- .) ’ 

Μψηφίζεσθαι τὸν ὃημον Ἰ μηθὲν ἐναντίον τοῖς εἰσφερομένοις. 
ο] - - ια [ον 

ἡ τῆς συμβουλῆς μὲν µεταθιδόναι πᾶσι, βουλεύεσθαι δὲ τοὺς 
3“ .] ᾽ ο - 

αρχοντας. καὶ τὸ ἀντικείμενον δὲ τοῦ ἐν ταῖς πολιτείαις 
’ - - 9 ’ . 3 ’ - 

γιγνοµένου δεῖ ποιεῖν" ἀποψηφιζόμενον μεν γαρ κύριον 9εῖ 

ποιεῖν τὸ πλῆθος, καταψηφιζόµενον δὲ μὴ κύριον, ἀλλ᾽ 

νι Ἠϊς σεπογα] Ἱαπσαασθ. ΟΌοπιρατο 
δ τ, τὰς πολιτείας διαφέρει. Τηε Υεὔ, 

Ἐν, του διοικεῖ; Ἡθ σ1νθἙ “΄ ἀϊδροπι αν”) 
35 Εῖς τεηάετῖηρ., 10 18 είαϊθά ιαῦ πο 
Μ5. τοις διοικεῖται. 

13 ἴσως] ΄εαια]]γ {οπι {πο ἀῑπετεπί 

Ῥατίβ οἳ {ο βὐαΐθ.) 

συμφέρει δὲ κἂν] ΄ Τὸ ἵν εχρεάΙεηό 

αἶθο 1.) . 
τῶν πολιτικῶν] “«ροΠαπεππεπό ος- 

Ῥραβ]ες,”΄ βαὖς Β0. Ἠ]]αίτο τὶσ]ϐ]γ. 
ἀποκληροῦν] ΄εχο]αἀε ΡΥ ]οῦ ἴπο παπ]- 

Ῥογβ ἵη οχοθΒΏ οἱ {1ο Ἠταϊὸ ΙπάΙσα {ος . 

τ4 προαιρεῖσθαι] ΄οοοβο ὮῬε[οτο- 

Ἰαπά,) ποῦ ἴλο οσο ΑτίκουεΙίαν 

.86η59 οἱ {πο νγοτᾶ, Ὀαε πο αἰγῖοῦ Π{ο- 

τα] πιεαπῖηπσ οἱ 16, υγΠΙοἩ 18 ἴπθ Ῥαθῖς 

οΓ {1ο οἵ εν, 

προβούλους] Οοπιρ. Τηπο, ΥΤΠΠ. 1, {ου 
υπ]5 πιαρ]βίταογ, εβίαρ]ε]λεᾶ ἵπ Αἴλεηβ 

αἴθετ με ἀείροαῦ ἵηπ ΒΙοῖ]γ, Β.6, 412. 
59ο ΤΙ. (Υ1.) ντ, 11, 24. 

νομοφύλακας] Τιαῦετ ΥΠ. (Υ1.) ντ, 

24. 
χρηµατίζειν περὶ τούτων] « ἀεοῖάς οἩἨ. 

{λεβο ροϊπῦς οη]γ.) 

156 τῆς συμβουλῆς] ΄ Αἀάνίςορ.᾽ 

βουλεύεσθαι] ΄ ιο εΠεσίῖνο ἆε]ῖρο- 

1α/10Ἠ,᾽ 

ἀποψηφιζόμενον] ’ Ἴ]ιο γείο οἱ δια 
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Δάν]οθαβ8 ἐπαναγέσθω πάλιν επὶ τοὺς ἄρχοντας. ἐν γαρ ταις πολι- 
ἵο νο ος- / : / - ε Α δν / ΄ 
βαπίρ- Τείαις ἀντεστραμμµένως ποιούῦσιν' οἱ γὰρ ὀλίγοι ἀποψηφι- 

{19η ος {1ο , 4 / ’ δν Ξ / ΄ 9 
ἀοῄμοια- σάµενοι μεν κύριοι, καταψηφισάµενοι ε οὐ κύριοι, ἀλλ 

νθαρονγογ, 5 / 9 4 ; 9/ ΤΙ . . Ὡ - 
επαναγεται εις τους πλείστους αιει. ερι μεν ουν του 

1399 16 βουλευομένου καὶ τοῦ κυρίου δὴ τῆς πολιτείας τοῦτον διω- 
.] 

ῥρίσθω τὸν τρόπον. 
Ἐν , . [ ον ε « πο « ὃ ῃ ΜΑ 

19 χοµένη ὃε τούτων ἐστιν ἡ περὶ τᾶς ἄρχας ὁιαίρεσις 
Τε εχεοι- » 9 ἡ ο νά . , Α. / λ ὃ 

ἤνο. έχει γαρ καὶ τούτο το µόριον της πολιτείας πολλας ὁια- 
. . ’ 

φοράς, πόσαι τε ἀρχαί, καὶ κύριαι τίνων, καὶ περὶ χρόνου, 
’ ο 9 - ε 4 Ν ς ’ ε δὲ δὺ ζλ / 

πόσος ἑκάστης ἀρχῆς (οἱ µεν γαρ ἐξαμήνους, οἱ δὲ δὲ ἐλάτ- 
- . 

τονος, οἱ ὃ) ἐνιαυσίας, οἱ δὲ πολυχρονιωτέρας ποιοῦσι τας 
5 ’ 4 , Α΄. ὸ - 8 ον Ἡἃ ΕΛ Ἡ 9 

ἀρχας). καὶ πότερον εἶναι 9εῖ τὰς ἀρχας ἀῑδίους Ἡ πολυ- 
’ υ] ᾽ 

χρονίους Ἰ µηδέτερον ἀλλὰ πλεονᾶκις τοὺς αὐτούς, ὃἡ μὴ 
ΔΝ 9 .] 8 9 . ο ’ ” 4 αν νο 4 ’ 

τὸν αὐτὸν δὶς ἀλλ᾽ ἅπαξ µόνον: ἔτι δὲ περὶ τὴν κατάστα- 
- ων - Δ - 

σιν τῶν ἀρχῶν, ἐκ τίνων δεῖ γίνεσθαι καὶ ὑπὸ τίνων καὶ πῶς. 
4 ’ κ ’ - δύ ὸ - αν | ’ 

3 περὶ παντων γαρ τούτων δεῖ δύνασθαι διελεῖν κατὰ πόσους 

ἐνδέχεται γενέσθαι τρόπους, κἄπειτα προσαρµόσαι, ποίαις 
- - 4 ” 

ποῖαι πολιτεῖαι συμφέρουσιν. ἔστι δὲ οὐδὲ τοῦτο διορίσαι 
- - - . - 

ῥάδιον, ποίας δεῖ καλεῖν ἀρχάς' πολλῶν γαρ ἐπιστατῶν ἡ 
- . 

πολιτικὴ κοινωνία δεῖται, διόπερ πάντας οὔτε τοὺς αἱρετοὺς 
- ια) - 

οὔτε τοὺς κληρωτοὺς ἄρχοντας θετέον. οἷον τοὺς ἑερεῖς 
ω - 8 .) Λ Λ 

πρῶτον' τοῦτο γὰρ ἕτερόν τι παρὰ τᾶς πολιτικας ἀρχὰς 
’ 5 α 4 3 ’ ς - 4 4 

ὃ θετέον. ἔτι δὲ χορηγοὶ καὶ κήρυκες' αἱροῦνται δὲ καὶ πρε- 
” ἃ Φ 4 4 ε 4 4 - 9 - 9ἳ [ή 

σβευτᾶς. εἰσὶ δὲ αἱ μὲν πολιτικαὶ τῶν ἐπιμελειῶν. Ἰ παν- 
η - ” - Δ 

των τῶν πολιτῶν πρός τινα πρᾶξιν, οἷον στρατηγος στρα- 

τευοµένων, Ἰ κατὰ µέρος, οἷον ὁ γυναικονόμος Ἰ παιδονόµος" 

αἱ ὃ) οἰκονομικαί (πολλάκις γὰρ αἱροῦνται σιτοµέτρας), . 

3 πρεσβευταί Βεκκετ. 

στεαῦ πια]οτΙῦγ 6 ο Ῥο αἰἱ]ογεᾶ, 158 
Ἀββεηέ πού ἴο Ῥε βπα].᾽ 

16 τοῦ κυρίου δή] «απά ἴλαῦ ννη]ο] 
οοπβεαεΏ/]Υ 18 βογετεῖρη.᾽ 

ΧΥ. τα τῆς πολιτείας] ΄οἳξ ἴλο Ρο- 
Ἠδσα] ϱΥβὔεπη.᾽ 

ἀῑδίονς] {ον 146, ας «ἱβοιν]ιοτο. 

2 προσαρμµύσαι] “1ο αἀαρί ἴΠεπῃ, ̓  

ποίας δεῖ καλεῖν ἀρχάς] “Ἠγμαῦ ατα 
ἴλπο ΓαποῦῖοηΏς 0ο ὙΥΠΙοὮ Ὑνο ΤΙΑΥ σῖνθ 
{]]5 πατηο ἀρχάς.᾽ 

8 πρεσβευταί] 1 ἴς τεαάῖηπρ 18 
Κερί, αἱροῦνται τηιβύ Ῥε Ῥαββῖνο. 1 
βλοι]ά Ῥτείεν αθίπρ 16 ἵπ 198 δια] 
Β6ΠΡΕ, απά τεδάΙπρ πρεσβευτά». 

σιτοµέτρας] Το ααθεθίοη βαὈπηϊθέθᾶ 
{ο ἔμεβο οββοῖα]ς νγου]ἀ, ἵπ Ατριοῦ]ε 
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ε δ) ε [ ’ Δ ϱ/ Ὁ] » ο ’ ὸ [ς 

αι υπΊρετικαι, προς ας, ἀν εὐυπορωσι, ταττουσι οὐλους. 
/ δ ο ε ῳ) 9 - . 4 / 4: ϱ/ 

μάλιστα ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν ἀρχας λεκτέον ταύτας, ὅσαις 

ἀποδέδοται βουλεύσασθαί τε περὶ τινῶν καὶ κρῖναι καὶ ἐπι- " 
/ λ , ΑΛΑ λ Ν . / 5 , / 

τάξαι, και μαλιστα τουτο ᾖτο Ύαρ επιταττειν αρχικῶώτερον 

» 
εστιν. ἀλλὰ ταῦτα διαφέρει πρὸς μὲν τὰς χρήσεις οὖθεν 
ε -- ΄- » , / / 5 , 4 
ως ειπειν' ου Ύαρ πω κρισις 7ΖΕΎΟΥΕεΝ ἀμφισβητούντων περι 

ϱ ο Α ” ’ . 8 / 

του ονόματος) εχει δέ τιν ἄλλην διανοητικὴν πραγµατείαν. 
. νὰ. » λ . [ 5 » 9 5 / 4 

ποιαι αρχαι και ποσα: αναγκαιαι ει εσται πόολιςν και 5 

” 9 ο .] ο] ’ Δ λ ὸ / 

ποιαι αναγκαιαι μεν ου χρησικοι δὲ προς σπουόοαιαν πολι- 

’ [ων 5” 9 ’ η ϱ/ ’ ια 

τείαν. μᾶλλον ἄν τις απορήσειε προς ἅπασαν τε δἡ πολι- 
/ λ .. λ ν λ / 

τειαν και οη και τας µικρας πόλεις. ἐν μὲν γὰρ δὴ ταῖς 6 
’ οφ / η ” / , Δ Δ 

µεγαλαις ἐνδέχεταί τε καὶ δεῖ µίαν τεταχθαι προς ἓν 

ἔργον' πολλούς τε γὰρ εἰς τὰ ἀρχεῖα ἐνδέχεται βαδίζειν 
Α 4 ὰ Φ Α ῃ 

διὰ τὸ πολλοὺς εἶναι τοὺς πολίτας, ὥστε τὰς μὲν διαλεί- 

πειν πολὺν χρόνον τὰς ὃ ἅπαξ ἄρχειν, καὶ βέλτιον ἕκα- 

στον ἔργον τυγχάνει τῆς ἐπιμελείας μονοπραγματούσης Ἰ 

πολυπραγμµατούσης. ἐν δὲ ταῖς μικραῖς ἀνάγκη συνάγειν 7 12090 Β 

εἰ, ὀλίγους πολλὰς ἀρχάς' διὰ γὰρ ὀλιγανθρωπίαν οὐ 
ϱ ιὸ ’ ι] 4 9 - 9 - ΄ν ’ 4 ε ’ 

ῥᾳοιὸν ἐστι πολλους ἐν ταῖς αρχαῖς εἶναι" τινες γαρ οἱ του- 
’ / - 

τους ἔσονται διαδεξόµενοι πάλιν; δέονται ὃ) ἐνίοτε τῶν 
ως ϕ - ᾽ / ε λ - , 4 ε 

αυτων αρχων και γνγοµκων αι Μικραι ταις μεγαλαις" πλην αι 

Δ ’ - αν - ” 

μὲν δέονται πολλάκις τῶν αὐτῶν, ταῖς ὃ᾽ ἐν πολλῷ χρόνῳ 

νΙ6Ν’, ΠΊΟΤΘ ῃτοΡοτ]γ οοποθγΏ ἴ]ο ΙΠίθ- 
τοβίβ: οἳ {πο οἴδπεηπς ἃ8 {αἴπετ οἱ 

{ατη]]1ο8β απά Ῥοββοββθά οἱ Ῥτοροτίγ, 
ἴλαη 5 οἱθίζθηθ Ῥτορετ. Ἠεηπορ θ 

:οοηβίἆετς {ιαῖτ ΕαποῦίοηΏΒ 38 ΘΟΟΠΟ- 

τηϊσα] Ίπ ἃ 8εΠ69 αὶζο 1π αοοοτάαηποθ 

νηϊτἩ Ἠ]β αδε οἱ {πο (θτπ Ἰη {πο Εταῦ 

Ῥοο]ς. 

ἂν εὐπορῶσι] ΌὉοπαιρατο 1. στ. 5, 

ὅσοις ἐξουσία μὴ αὐτοὺς κακοπαθεῖν. 

4 τὸ γὰρ ἐπιτάττεν ἀρχικώτερόν 

ἐστο] “1 πιοτοθ βἰτίοῦ]γ ἴπο οΏαταο- 
{οτῖβθο οἳ α πιαρ]βἰταῦε,᾽ ο Ἠϊσ]εβδύ 

{οτπι οἳ ἴ]λο οἴάσθη, ο ποπ. ἴ]μο 

Ἠ]σ]ιοβύ ῬοΗίσαὶ υιτύιο Ῥε]οηπρβ ῬΤο- 
Ῥετ]γ, ἄρχοντος ἴδιος ἀρετ] µόνη Φφρό- 

νησι (111. τν. 17), απά φρόνησις ἵ8δ, ΡΥ 

Είλ. νι. ΧΙ. 4, Ῥ. 

κτική. 

οὐ γάρ πω κρίσι5, κ.τ.λ.] ΄Έοτ ἴλπεγθ 

Ἠα8 8 Υεί πο ααεβίίοη αγῖδεη Του ἀθεο- 

ΒΊοΏ ἵπ οΟΏΒΘ(ΊἹεΠοΟθ οΓ 4 ἀἱδριαίο αΌοιέ 
πο παπιθ; 560]1] βυοἩ Ροϊπῦς Ἠανο 0λαῖσ 
Ἰηίθτεβί {ος λοισ]Ώί. Βαο] 1 {α]ο {ο 
Ῥο {με 86Π86, απἆ 1 Ῥοε]ίενο Βίαμσ 

αρτοθς η] ὑμ]ς τεπάστίηρ, 

6 τὰς μὲν διαλείπειυ] “8ο ἴλμαῦ ἵπ 
Ἠο]άϊπρ 8ΟΠ18, 616Υ Ίεανο Ίοηρ ΙΠίοτ- 

ναιβ;᾿ οἳ, ἴπ οὔλες νγοτᾶς, ΄ ἴ]εγ Ἰοὶά 

ΒΟΠΊΘ ΟΠΙΥ αἲ Ίοης Ιηζετνα]ς.) 
τῆς ἐπιμελείας, κ.τ.λ.] “ΤΕ ἴἶο αἲ- 

{εηίίοη 16 επρασοᾶ οπ 9Π6 Ροϊηό οπ]γ, 

παν 1 19 15 ἀῑδίσαοίοά Ὦγ Ὀεῖπρ επί 
ΟΏ ΠΙΔΠΥ.᾽ 

1143, ὃδ, ἐπιτα- 



Τ]ο οχοοιι- 
ὤινεροννετ, 

8 

Νο 

998 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ.) [Ταη. 

τοῦτο συμβαίνει. διόπερ οὐθὲν κωλύει πολλὰς ἐπιμελείας 
ο το) . 9 4 9 ”- ο) πρ 3 .] 

ἅμα προσταττειν' οὐ γάρ ἐμποδιοῦσιν ἀλλήλαις, καὶ προς 
π 4 ῃ 9 . αἱ 3 Ὁ 3 

τὴν ὀλιγανθρωπίαν ἀναγκαῖον τὰ ἀρχεῖα οἷον ὀβελισκο- 

λύχνια ποιεῖν. ἐὰν οὖν ἔχωμεν λέγειν πόσας ἀναγκαῖον 

ὑπάρχειν πάση πόλει, καὶ πόσας οὐκ ἀναγκαῖον μὲν δεῖ δ᾽ 
΄ α ' " , - ’ 

ὑπάρχειν, ῥᾷον ἄν τις εἰδὼς ταῦτα συνάγοι ποίας ἁρμόττει 

συνάγειν ἀρχὰς εἰς μίαν ἀρχήν. ἁρμόττει δὲ καὶ τοῦτο 

᾽μὴ λεληθέναι, ποῖα 9εῖ κατὰ τόπον ἀρχεῖα πολλῶν ἐπιμε- 

1ο 

λεῖσθαι καὶ ποίων πανταχοῦ μίαν ἀρχὴν. εἶναι κυρίαν, οἷον 

εὐκοσμίας πότερον ἐν ἀγορᾷ -μὲν ἀγορανόμον, ἄλλον δὲ κατ’ 

ἄλλον τόπον. Ἰ πανταχού τὸν αὐτόν. : καὶ πότερον κατὰ 

τὸ πρᾶγμα δεῖ διαιρεῖν Ἰ κατὰ τοὺς ἀὐθρώπους, λέγω ὃ᾽ οἷον 

ἕνα τῆς εὐκοσμίας, Ἰ παίδων ἄλλον καὶ γυναικῶν. καὶ κατὰ 

τὰς πολιτείας δέ. πότερον διαφέρει καθ) ἑκάστην καὶ τὸ τῶν 

ἀρχῶν γένος ἢ οὐθέν, οἷον ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ καὶ 

ἀριστοκρατίᾳ καὶ µοναρχίᾳ πότερον αἱ αὐταὶ μὲν εἶσιν ἀρ- 

χαὶ κύριαι; οὐκ ἐξ ἴσων ὃ) οὐδ) ἐξ ὁμοίων, ἀλλ᾽. ἕτεραι ἐν 

ἑτέραις. οἷον ἐν μὲν ταῖς ἀριστοκρατίαις ἐκ πεπαιδευµένων, 

ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις ἐκ τῶν πλουσίων, ἐν δὲ ταῖς δημοκρα- 

τίαις ἐκ τῶν ἐλευθέρων. Ἶ τυγχάνουσι μέν τινες οὖσαι καὶ 

κατ) αὐτὰς τὰς διαφορὰς τῶν ἀρχῶν. ἔστι ὃ) ὅπου συμφέ- 

ρουσιν αἱ αὐταὶ καὶ ὅπου διαφέρουσιν: ἔνθα μὲν γὰρ ἁρμότ- 

ἃ πολλὰς ἐπιμελείας, κ.τ.λ.] “Το 
ἈββΊσΏ ΙΛΑΠΥ Ὦγαπσ]εςϐ ο{ αἀταϊπ]αίτα- 
Όσοι αὖ ἴ]ο β4ΠΏΘ {πηθ {ο {1ο Β4πΠΘ 
Ῥοσβοηῦ.᾽ 

ὀβελισκολύχνια] “αρῖζβ ΤΟΥ τοπβῦίης, 

Ἄβθᾶ 8 οαπά]εβί]οκα. ἜΤπο ρεπετα] 

τηεαπῖηρ 18 0Πθ 84Π1Θ 48 1Π ἴ]θ ομδο ΟΕ 
ἴ]ιο Δελφικὴ µάχαιρα οἳ 1. τί. 3. 

συνάγοι] «ταϊρ]ὲ Ἰπέεσ, ΄ οο]]θοί.) 
ϱ κατὰ τόπον] “' Ῥαὶ Οὄτί]]σομεν 

Ῥεβομτάᾶπκαηρς,”. Βἰίαμγ; «{τοπι οοηβῖ- 
ἀεταίίοηβ οἱ 8ρ8οθ απᾶ ἀϊβίαπος,᾽ ος 18 

16 ΑΙΠΙΡΙΥ /]οσα], 35 ορροβεᾶ ῦο ΄ σεηθ- 
το] Ἰ 

κατὰ τὸ πρᾶγμα] ΄ὮΥ {πε ααρ]εοί. ̓  
ἢ κατὰ τοὺς ἀνθρώπους] “ου γηζἩ τε- 

{ονοπιοθ 6ο {1ο Ῥ6ΥβΒΟΗΒ.᾽ 
το πεπαιδευµένων] Ιλοί. 1. δ, ὮῬ. 

1366, 5, ἀριστοκρατίας τέλος τὰ πρὸς 
παιδείαν καὶ τὰ νοµίµα. 

κατ᾽ αὐτὰς τὰς διαφορὰς τῶν ἀρχῶν] 
1Γ 0Π]ᾳ 18 σεηι]ηο 16 18 α΄ Υ6τγ οοποῖβε 
ΕΧΡΤΘΡΒΙΟΠ. κατ᾽ αὐτὰς τὰς διαφορὰς 
διαφοραὶ τῶν ἀρχῶν, ΟΥ κατὰ ταύτας 

τὰς διαφορὰς διαφοραὶ τῶν ἀρχῶν: 

εἴί]εν οἳ ἴμθβο Γοττβ πγοα]ά οχκρτθβ5 

να 1 οοποεῖνο {ο Ῥα ἴπε ππθαπῖηπς 
οἱ ἴπθ Ῥ8βδασο Ῥεϊίετ ἔἶαπ {]θ οπθ 

πΠΙοἩ Ῥε]κκετ Ίας απά ΒίαΗτ Ίκδερα, 
ὕποτρ] Ἠ]5 ἐταπβ]αίίοη 18 η {ανοιτ οἱ 

α οπαπρθ. /Οοτγεβροπάΐπσ {ο {πε 

ἀϊβετοποςϐ νο οΏβετνο ἵπ {1θ οοἩ- 

ΕΟ(π{ίοπβ ατθ {]ιθβο «ἱεγεποθς ἵπ ἔ]ιο 
πιαρ]βίτασῖθβ τθςΙγες. 

διαφέρουσυ] Τ1ή8 8εεπιβ {ο ΊΠεαΠ, 
ἔν/ηετο ἀϊΠετεπῦ οπ6Β ατε τεφ]γες, 
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Ν . ια) 

οὗ µήν ἀλλά Τπο οχθοσι- 
. 9” ὃ ῃ , 9 Φ ε ο , 9 ν » νεΡονεΓ. 

και τθιαι τινες εἰισιν. οἷον ἡ των προβούλων: αυτη γαρ ου 

δημοκρατική, βουλὴ δὲ δηµοτικὀν. δεῖ μὲν γὰρ εἶναί τι” 

τοιοῦτον ᾧ ἐπιμελὲς ἔἲ ῦ δή βουλεύειν, ὃ µελες ἔσται τοῦ ὀΦήμου προβουλεύειν, ὅπως 
/ - 
εσται' τουτο 

’ . . 

τει µεγάλας, ἔνθα ὃ᾽ εἶναι μικρὰς τὰς αὐτάς. 

ῑ 

ἀσχολῶν δ, ἐὰν ὀλίγοι τὸν ἀριθμὸν ὥσιν, ὁλι- 
) Ἡ π [ , 9 µν Ὁ λ 

γαρχικόν' τοὺς δὲ προβούλους ὀλίγους ἀναγκαῖον εἶναι τὸ 

πλῆθος, ὥστ᾽ ὁλιγαρχικόν. ἀλλ) ὅπου ἄμφω αὗται αἱ 12 
. / ε / ων Φ.Α - α ε 4 

ἀρχαί, οἱ πρόβουλοι καθεστᾶσιν ἐπὶ τοῖς βουλευταῖς. ὁ µεν 

γὰρ βουλευτὴς δηµοτικόν, ὁ δὲ πρόβουλος ὀλιγαρχικόν. 
’ 3 4 - ο ε / » - ’ ὸ 

καταλύεται δὲ καὶ τῆς βουλῆς ἡ δύναμις ἐν ταῖς τοιαύταις δη- 

µοκρατίαις ἐν αἷς αὐτὸς συνιὼν ὁ ὀῆμος χρηµατί(ει περὶ 

πάντων. 

1299 

19 
- 4 ’ ο ς . / . 

τοῦτο δὲ συμβαίνειν εἴωθεν, ὅταν εὐπορία τις ἢ 
κ 4 αν ῃ , π ’ / 
ἡ µισθος τοῖς ἐκκλησιάζουσιν' σχολάζοντες γαρ συλλεγονται 

/ 8 ο . . ’ ὸ ’ δὲ 

τε πολλακις καὶ ἅπαντα αὐτοὶ κρἰνουσιν.  παιὀονὀµος ὁε 
4 , 3 ”/ . ’ Λο ’ 

καὶ γυναικονόµος. καὶ εἰ τις ἄλλος ἄρχων κυριὀς ἐστι τοιαύ- 
Δ - λ 

της ἐπιμελείας. ἀριστοκρατικόν, δημοκρατικὸν δ) οὔ: πῶς γαρ 
Φ/ ’ . / ω - 9 ’ . ο ὦ / 

οἷόν τε κωλύειν ἐξιέναι τας των ἁπορων; οὐὸ ὀλιγαρχικον’ 
ω Δ ε ω 9 / 3 Δ 4 Ν ’ 

τρυφῶσι γαρ αἱ τῶν ὁλιγαρχούντων. αλλα περὶ µεν τού- 

των ἐπὶ τοσούτον εἰρήσθω νῦν. περὶ δὲ τὰς τῶν ἀρχῶν κατα- 
4 ’ - - 

στάσεις πειρατέον ἐξ ἀρχῆς διελθεῖν. εἰσὶ ὃ) αἱ διαφοραὶ 
. 8 α ω ’ . - ’ ΄ ον 

εν τρισιν ὃροις, ὧν συντιθεµένων αναγκαῖον παντας εἰληφθαι 

τοὺς τρόπους. ἔστι δὲ τῶν τριῶν τούτων ἓν μὲν τίνες οἱ 
’ 4 9 ’ ’ 9) . ’ ια] δὲ 

καθισταντες τας αρχας» δεύτερον εκ τινών» λοιπον ε 

---- 

/ / ε λ . - / Ν » 
τινα ΤΡΟΠΟΥ. εκαστου δὲ των τριων πουτων διαφοραὶ τρεις 5 

3 ’ Ὁ] ’ ε - ᾿ ο) ἳ / Ν ἡ 

εἰσίν' γὰρ πάντες οἱ πολῖται καθιστᾶσιν Ἡ τινέο, και 

α 

11 ὅπως ἀσχολῶν ἔσται] «πουν. ἵέ ἤ μισθός Ιητοᾶιοεά {ο τηα]κθ ΠΊοτθ ὮΓθ- 

β]α]] Ῥε Κερί εησασεά.᾽ 

12 καθεστᾶσιν ἐπὶ τοῖς βουλευταῖς] 
έατθ οδαῬ]ϊεμεά ἃ8 ο οἩθοκ αροηπ {λα 
ΤΙΘΙΠΏΘΤΡ οἱ {ο βεηπα{ο.᾽ ᾿ΤΗϊ8 νγας ει 

0356 αἲ Αίμεπς αὖ πο πιο αΏονθ 

πηθηθ]οπθεά ππεη Ἐτορια]ϊ 

Ροϊηθες. 
13 εὐπορία τι ᾗ ἢ μισθός] Ῥρεηρεα!, 

Ῥ. 49, ἨΙΒΙΘΒ ῦο τοαά μισθοῦ, τε]γίηρ 
ου ΥΠ. (Υ1.) τ. 6, μισθοῦ εὐπορία. 

Ῥαῦ μετο ἵ πο αρβο]αίθ πεοθββΙῦγ {ου 
ὑλο οαπσε, {ος 8 ΤιαΥ οοποοίνο {1ο 

νετο α- 

οἵθο πο πιεαηῖηπς ο εὐπορία, απά ἴ]ε 
βθοοπά Ῥαββᾶαρο Ὑτιθθεη οὐ Ἠτδί να 

Ρτεαῖετ αοσιΤαοΥ. 

ἐξιέναι τὰς τῶν ἀπόρων] Οοπιρ. ΥΠ. 
(1.) ντ. 23, διὰ τὴν ἀδουλίαν. 

Ύ]ετο 16 πο ῬοββϊΡΙόγ οἳ ϱαρ]εοίίπσ 

ἴπεπα ἴο τεσι]αὔίοηβ 6 {πο αἰτηρ]ερί 
ηοοθβεῖγ οἳ ἰλπεῖγ βἰαῦς οἳ Ῥονετίγ 

νου] βεύ ΑΠΥ 54ο] αθ]ἀοθ, 

14 ἐν τρισὶν ὅροις] ΄ απάετ ἴ]τερ 
Ἠθαάς,” η ντου Ροίπζβ.᾽ 
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3 / {Ἀ ο 9 / Ὡ 9 / 9 / 

. Έχεοα- εκ παντων ἤ εκ τινων αφωρισµένων, οἷον Ί τιµήματι Ί Ύενει 
ΙνΘΡογεΡ, 

“3 .) [ο] ’ / ο/ 5 ’ .] - 

-------.Ἰ ἀρετῃ ἤ τινι τοιούτῳ ἄλλῳ, ὥσπερ ἐν Μεγάροις ἐκ τῶν 
/ 4 Π 4 λ - η 

συγκατελθόντων καὶ συμμαχεσαμένων προς τον ὁῆμον, καὶ 
- Ὁ] ε / Ὁ] ’ ’ - ὸ ’ / 

16 ταῦτα Ἰ αἱρεσει Ἡ κλήρῳ. πᾶλιν ταῦτα συν υαζόμενα, λέγω 
4 Ν 4 .] ] 4 ’ 4 4 4 3 ’ 4 

δὲ τὰς μὲν τινὲς τὰς δὲ πάντες, καὶ τὰς μὲν ἐκ πάντων τὰς 
δ᾽ . - .] 4 . ε / 8 δὲ ’ ’ 9) 

εκ τινῶν, καὶ τας µεν αἱρέσει τας ὁὲ κλήρφ. τούτων 
[4 ’ 5” ὸ α ’ ’ υ) . 

17 εκἀστήης ἐσονται τῆς ιαφορᾶς τρόποι τεσσαρε.. ᾖᾗἸ γαρ 
’ 3 / το, ο ’ / ’ 4 

παντες ἐκ πάντων αἱρέσει, Ἰ παντες ἐκ πάντων κλήρῳ, και Ἰ 
. ε ’ Φ 6 3 / ω 4 ο . ὸ / . 

ἐξ ἁπάντων Ἰ ὡς ἀνα µέρος, οἷον κατά φυλας και ὀήμους και 
/ ο ολ ὸ / ὸ 4 / - -- α, δ, κ... 

Φρατρίας, ἕως ἂν Οιέλθη ὁια πάντων τῶν πολιτῶν, Ἰ ἀεὶ ἐξ 
ε ’ . 4 Ώ απ 4 δὲ 9 / ’ 9 4 

18 ἀπαντων. και τα µεν ούτω τα 9ὲε ἐκείνως. παλιν εἰ τινες 
ε / Ἀ 9 , μη, ας , , 

οἱ καθιστάντες, ἢ ἐκ παντων αἱρέσει Ἰ ἐκ πάντων κλήρῳ, 
ἡ 3) ω) ΑΑ, {ἡ ) Αα ’ Ὀ] Δ .) ο .] ὃ) 

Ί ἐκ τινων αἱρεσει Ἡ εκ τινῶν κλήρῳ, τα µεν οὕτω τα ὁ' 
3 ’ ’ δὲ .] . ε] ’ ε ο -- Δ δὲ ’ 

εκείνως, λέγω ὁε τα µεν ἐκ παντων αἱρέσει τα 9ε κλήρῳ. 
ο ὸ 0. ε ’ ’ 4 - δύ ὸ - 

ὥστε ὀώόεκα οἱ τρόποι γίνονται χωρις τῶν 9ὀύο συνὀνασμῶν. 
’ ε .) ’ ’ ’ . νι 

το τούτων ὁ) αἱ μεν δύο καταστάσεις δημοτικαί, τὸ πάντας ἐκ 
, ε , Ἂ , ιῦ, » . λ λ , 

παντων αἱρεσει Ἰ κλήρφ γένεσθαι ἤ αμϕοῖν, τας µεν κλήρῳ 
Ν δ᾽ κε ώῴ Αα 9 - Δ 4 Δ / / ῳ 

τας αἱρεσει τῶν ἀρχῶν' το ὃε μὴ πάντας ἅμα μὲν καθι- 
/ 9 ε ’ ο 3 9 - η / 9Ἀ Ἑ οὔ 3 

σταναι, ἐξ απαντων Ἰ ἐκ τινῶν, Ἰ κλήρῳ Ἡ αἱρέσει Ἰ 
9 - Ὁ] Ν 4 .] ’ .ἳ δ᾽ 9 -- 9 - . 

αμφοῖν, ἤ τας µεν εκ παντων τας ο ἐκ τινων αμϕφοῖν (τὸ 
δὲ 3 - λέ Ν λ λ ’ Ν δ᾽ ϱ. Ψ λ / 

ε αμφοῖν εγω τας µεν κλήρῳ τας αἱρέσει). πολιτικὀν. 
κ . ΔΝ ] 9 ’ Δ 4 ε / ’ . δὲ 

29 Ἱλαι το τινας ἐκ πάντων τας μὲν αἱρέσει καθισταναι τὰς ὁε 
’ ἁ - - ΔΝ Λ / 8 δ᾽ ΦΝ 9 

κλήρῳ Ἰ αμφοῖν, τας µεν κλήρῳ τας αἱρεσει, ὀλιγαρ- 
’ ώ λλ ’ δὲ Ἱ κ) 9 9 - ΐ δὲ 4 

χικον’ ολιγαρχικώτερον ὁε καὶ το ἐξ αμφοῖν. το ὁε τας 
μ 5 / ων 3 ω Δ 3 - π 

139οο Β μὲν ἐκ πάντων τὰς ὃ) ἐκ τινῶν πολιτικὸν αριστοκρατικῶς, ἤ 
4 μ εδ β Ν δὲ / Ν δὲ 4 5 - 9 

αι τᾶς µεν αἱρέσει τᾶς ὁε κλήρῳ. το 9ὲ τινας εκ τινῶν ὁλι- 
’ . .] . ι) - ω ’ 

γαρχικον, καὶ το τινας εκ τινῶν κλήρῳ, [μὴ γενοµενον ο) 
ε ’ . 4 4 . - . - λ δὲ ο) 2 ε ’ 

ὁμοίως ], και το τινας ἐκ τινῶν αμφοῖν, το ὁὲε τινας ἐξ απαγ- 
λ πι - ει ρ ’ 9 

42 των. τὸ δὲ ἐκ τινῶν αἱρεσει παντας ἀριστοκρατικόν. οἱ 
4 4. / α λ 4 Γ 4 - 9 5 ’ 

μεν ουν τροποι των περι τας αρχας πτοσουτοι Τον αριθμόν 

15 ἐν Μεγάροις] Μτ. Οτοίο, ΤΠ. 6ο, | {ΙΒ Ῥαββασο 5οο Νίοίκορ, Ἐχοιτεις, 
ἵη τ6ζετθηοθ {ο ὑπ]ς αἱ]αβίοπ βΡρθα]ς6 οἱ | ΥΙΠΙ. Ρ. 145. Ἠε ργασοβσα]]γ τε-κ τίς 16. 

1:65 Ῥεϊησ οξ πο Ἠϊβίοσίοαὶ να]ας, {οτ | Βαΐ, α]ογίπρ ἐ]λαί Ἡε ἄοεφ {Πῖβ βιο- 
ἀαίεβ απά ἀεία]]6 «8βοαρο 18. οβββΡΠΙΙΙΥ, απά 1 Οπ]ς ε ἆοθεβ, {πε 

απεβίϊ]οπ οοστΒ, 18 16 ννοτί]ι νν]εῖ Τ 

16 τούτων δ᾽ ἑκάστης, κ.τ.λ.] Οπ | Ῥτείετ ]εανίτρ ἴῑιθ ἐοχί ας 16 βἰαπάς. 
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9 4 ὸ / 4 4 ’ 4 / δὲ / 
εισι, καὶ ὀιβρήνται κατα τας πολιτείας ούτως τινα ὁε τίσι 

ν ’ ς - 

συμφέρει καὶ πῶς δεῖ γίνεσθαι τὰς καταστάσεις, ἅμα ταῖς 
’ ον Α 

δυνάµεσι τῶν ἀρχῶν, καὶ τίνες εἰσίν. ἔσται φανερόν. λέγω 
ο - [ο 4 4 

δὲ δύναμιν ἀρχῆς, οἷον τὴν κυρίαν τῶν προσόδων και την 
’ - - 3/ 4 Τὸ ὸ / ' Ὡ 

κυρἰαν τῆς φυλακῆς" ἄλλο γαρ εἰὸος ὀυναμεως οἷον στρατήη- 
Α α .] 

γίας καὶ τῆς τῶν περὶ τὴν ἀγορὰν συμβολαίων κυρίας. 
α] - - ” 

Λοιπὸν δὲ τῶν τριῶν τὸ δικαστικὸν εἰπεῖν. ληπτέον δὲ 

καὶ τούτων τοὺς τρόπους κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν. ἔστι 
3 4 Α ’ . . σα ν) Γωὶ 3 

δὲ διαφορὰ των δικαστηρίων ἐν τρισιν ὅροις, ἐξ ὧν τε και 
ἸΝ ο Δ - / δὲ ει] ο / / ) ’ 

περι ὧν καὶ πως. λέγω ὁε ἐξ ὦν μέν, ποτερον ἐκ παντων 
ο . 9: Α δἱ / ολ ὃ , λ δν - 
Ἰ εκ τινῶν' περι ὧν ὁε, ποσα εἴδη ὁικαστηρίων' το 9ὲ πῶς, 

’ ῃ “3 μη, ω Φ ὸ / , 
πὀτερον κλήρῳ Ἠ αἱρέσει. πρῶτον οὖν ιαιρείσθω πὀσα 
/ / ” δὲ 4 τ 4 ΄ ο 4 ὰ 9 
εἴδη δικαστηρίων. ἐστι ὃε τον ἀριθμον ὀκτώ., ἓν μὲν εὖθυν- 

’ 5/ δὲ 3/ / ο. - 1ὸ - ή ιά 9 

τικὀν, ἄλλο ὁε εἴ τίς τι των κοινῶν αθικεῖν ετερον ὅσα εἰς 
4 ’ ’ ’ τ 9” η ὸ ’ ϱ 

την πολιτείαν φερει, τεταρτον καὶ ἄρχουσι και ιὀιώταις ὅσα 
- Λ .. 

περὶ ζημιώσεων ἀμφισβητοῦσιν, πέµπτον τὸ περὶ τῶν ἰδίων 

συναλλαγμάτων καὶ ἐχόντων μέγεθος, καὶ παρὰ ταῦτα τὀ 
Δ . Ν ’ ο) 8 Φ ) ” 9 

τε Φονικον και το ζενικόν. φονικοῦ μεν οὖν ειὀή, ἂν τ 
3 - ν - - ” ΧΡ | 2/ ’ - .] 

ἐν τοῖς αὐτοῖς δικασταῖς ἄν τ᾽ ἐν ἄλλοις, περὶ τε τῶν ἐκ 

προνοίας καὶ περὶ τῶν ἀκουσίων. καὶ ὅσα ὁμολογεῖται μέν, 
α - δὲ 4 ω) ὸ / / δὲ ς - 

ἀμφισβητεῖται ε περὶ τοῦ ὁικαίου, τεταρτον ὁε ὅσα τοῖς 
Γωλ 

φεύγουσι φόνου ἐπὶ καθόδῳ ἐπιφέρεται, οἷον ᾿ Αθήνησι 
’ ' Δ 9 Φᾧ - ὸ / τη ’ δὲ 4 

λέγεται καὶ το ἐν Φρεαττοῖ ὀὁικαστήριον συμβαίνει δὲ τὸ 
Αα 3 ω) Ν / ὃν / Ν 3 - / 

τοιαῦτα εν τῷ παντὶ χρὀνῳ ὀλιγα καὶ ἐν ταῖς µεγαλαις 

ἅμα ταῖς δυνάµεσι] ἵπ ΥΠΙ. (Υ1.) 8, 
{115 Ροῖηύ 18 {γεαθεά. 

ἄλλο γὰρ εἶδος] ΄ Έον ἴἶετε 19 ααῑζο 
αποῦμος Κῑπά οἱ Ῥοπαχ, βΒΑΥ 1η {πο 

οὔᾷοο οἱ ρεπετα] απά ἵπ ἐλαῦ {ο νλπ]ο] 

καὶ ἐχόντων μέγεθος] ΄απᾶά οη ἴ]μο 

οοπάΙοη {]αί ἴΠεγ ατθ οἳ ΒΟΠ1Θ 1Πῃ]- 

Ῥοτίαποθ,᾽ ρταπΜῖπρ Όλαῦ Πεγ το ποῦ 
ΠΘΥΕΙΥ πιν]α]. 

8 φονικοῦ εἴδη] Οπ ὑπ ᾳαεβίῖοη 588 

16 εη{ταβδεά {1ο πηαπασεππεη6 οἱ ἴλο 

ΟΟΠΏΙΠΟΤ πηθτ]κεῦ {ταηββοίΙοΏΒ.᾽ 

Χγ]Ι. 1 τούτων] ΑΑ Ἡ Ἡο Ἰαά 
ντ] νεη τὰ δικαστήρια. 

4 ὅσα εἰς τὴν πολιτείαν φέρει] /΄αἰἱ 
οοηβαοπα] 4θβΙΟΠΒ.᾽ 

περὶ ζημιώσεων] ΄αρροα]β ασαϊηβί ἴ]θ 
απιουηῦ οἱ βηθ8. 

Ἠειπιαπη, Λο0. Απίϊφιώζίεν (Έπρ. ῶτ.), 

δ 194, Ῥ. 293, απά {ιο αρροπάϊοθβ {ο 

Μή]]οις Εωπιπιίζες. 

ἐπὶ καθὀδῳ] Ἠειπιαπη α8 αποϊεᾶ 
Ἀρονθ. ' Τπο Ἠοπήοϊάς πας αθ]] 

ορ]ρθά {ο ααὶῦ ἴο οοιητγ {ον α 
ΒΘΔΒΟΗ, απ] Ἰε οῬίαϊηθα Ίθανο οἱ ἴ]θ 

τε]α]οης οἱ {ο ἀθοεαβθά {ο τούτη. 

Φρεαττοῖ] Μτ, τοῖς, ΤΙ. 193, ποίθ, 

βρθα]κβ οἳ ύΠ]8 ας 6 οΏβοιγθι” 

Τ]9 εχκεοι.- 
ΏνεΡονεΓ., 
Ὡ -Ὃ-ιι,ιαι 

16 
Τπο {αά]- 
οἶα] Ροπος., 

9 

3 



Τ]ιο ]ιιά]- 
οἷα] ρον6Υ, 

802 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7. (Δ.) 

πόλεσιν. τοῦ δὲ ξενικοῦ ἓν μὲν ξένοις πρὸς ξένους, ἄλλο 
λ / ”/ Δ Ν / - . - 

ζένοις προς ἀστούς. έτι δὲ παρα παντα ταυτα περι των 

- / αά ” . / 

ἐν ἐν σωνφλλήνμασνν, όσα ὁραχμιαῖα και “πεντάδραχμα 

5 

130Ι 

καὶ μρῷ πλείονος" δεῖ μὲν γὰρ καὶ περὶ τούτων γνάσθάι 

᾽Αλλὰά περὶ 

μὲν τούτων ἀφείσθω καὶ τῶν φονικῶν καὶ τῶν ἕενικῶν, περὶ 

κρίσαε, οὐκ ἐμπίπτει δὲ εἰς δικαστῶν πλῆθος. 

ι] νυν - ΄ . - . ’ ω) 

δὲ τῶν πολιτικῶν λέγωμεν, περι ὧν µη γινοµένων καλώς 
Ρα [ων ω Φ ’ 

διαστάσεις γίνονται καὶ τῶν πολιτειῶν αἱ κινήσεις. ανάγκη 
Ωω] ά 1 αι, ο" - ΄. ’ 

ὁ) ἤτοι παντας περὶ πάντων κρινειν τῶν  διηρηµένων αἱρέσει 
Ὁ) ΄ Ἡ) / ι 3 / Δ 4 ’ . ᾱἳ -ε 
Ἰ κλήρφ, πάντας περὶ πάντων τα µεν κλήρφ τα αἱρέ- 

π] 3 9 4 . 9 ὁ 4 4 απ. 4 λα ε 

όσει, Ί περι ενιων των αυτων τους µεν κλήρῳ τους ὁ  αἱρε- 

«τ 

΄ ο 1 Ὁ) ε ’ / , η 5 / 

τούς. οὗτοι µεν οὖν οἱ τρόποι τέτταβρες τὸν αριθµόν, τοσ- 
ω . . Λ ε Δ Αα / 4. . . . 

οὗτοι. δ᾽ ἕτεροι καὶ οἱ κατα µέρὀς' παλιν γαρ εκ τινῶν καὶ 
’ ᾽ Δ / αοδς ἡ .- 4... ’ 

οἱ δικάζοντες περι παντων αἱρέσει, Ἡ ἐκ τινῶν περι πάντων 
, Ἆνλ ΑΛ: 24 , ο ο δα. 8 ν 

κλήρφ, ἢ τα µεν κλήρῳ τα. ὃε αἱρέσει, Ἠ ἔνια ικαστήρια 
αν - - .] ε - [ο . . 

περὶ τῶν αὐτῶν ἐκ κληρωτῶν και αἱρετῶν. οὗτοι. μεν οὖν, 
4 4 ς / - 3 ’ ” 

ὥσπερ ἐλέχθησαν, οἱ τρὀποι τοῖς. εἰρημένοις. ἔτι 
μ Α ὃ / / νὰ. 6 ε Ἅ 4 0 ’ Ώ οἱ 

αὐτα συν υαζόμενα, λέγω ὁ οἷον τα μὲν ἐκ πάντων τα 9) 

δὲ τὰ 

3 - Δ 9 3 ) - ω . ω 2 ω ὸ /{ 4. 
εκ τινων τα ὸ ἐξ αμφοῖν, οιος/ ει του αυτου ικαστηριου ειεν 

ε 4 9 / ᾿ ε ή. 9 - Ἵν 9ἳ λ / .ἳ ει ῥ Ὀ] 

οι µεν εκ παντων οι εκ πινγωγ. και κ ”ρῳ Π αιρεσει { 

ῃ τν 
αμφοῖν. 

/ 3/ / δὲ Ἀ 4 - ὸ ’ ς ᾿ 

στήρια» ειρηται'.τουτων οε τα µεν πρωτα ημοτικα. οσα εκ 

Γ μ] λ , ΛΑ η Ά / 3 ͵ ῥ οι . 
παντων ἡ περι παντων. τα οε εντερα ὀλιγάρχικα, οσα εκ 

ο! λ ο ον να. / 4. Δ ὃὸ 
οσους µεν ουν εν εχεται ἱτροπους ειναι τα: οικα- 

- Ν 8 Ν 8 

τινων “περὶ πάντων. τα δὲ τρίτα ἀριστοκρατικὰ και πολι- 

΄ ο η κο φιΙ β λ Αν » . 
πικα. οσα τα µεν εκ παντων τα εκ πτινῶΩγ. 

4 παρὰ πανγτὰ ταῦτα] 03868 οἳ 
ΒΙΙΠΙΤΠΩΣΥ Ἰαπἰβά1οίοΏ, ΠθβΘ4ΟΠΒ νν Ἠ]οἳ 

4ο ποῦ τεαπῖτο  ΠππΙΡεΣ οἱ ]αάρος.᾽ 
5 τῶν διῃρηµένων] Έμο Ροϊπίς ἆἱδ- 

πσι]ρ]ιος,᾽ 
Τε οοπαβ]πα{άοηΒ Ἡετο ατα πού ἆθ- 

{οοίῖγε 88 ἴλαυ γγετο ἵπ 0. ΧΥ., απά 
οοπβθᾳεΠ/{ΙΥ λε θεχί ἆοθβ ποῦ ναό 
το-αταηρίης, 5 Ἀ]οἷεβ Ἰαδ ἆοπο η 
ὕλθ ϱ.5ο οἱ ελλαῦ οἴμετ Ῥαββᾶρο. Ῥιαῦ 

ἴμθβο παϊπιαίο ἀείαϊ]ς οἱ αγταηρεπιεηέ, 

Ἠούγενεχ πεοθββαΥ {ος ἴ]ε οοπιρ]είεπεβς 
ο{ Ατςζοῦ]ε᾽ς Ὑνοσῖς, απιά [ου 158 Ῥτας- η 

Όσα] αγ α5 Ῥεατίησ οἩ {πο πῖσθ 
οοπηρΗοκ{ίοης 8 ἔ]ο τοεῖς οοπβϊέι- 
Ώοηβ, 3γ8 οἱ πο γα]πο {ο ἴμο πποάθΥ 
φὐπάσπξ. Τὲ πνου]ά Ῥο α. πιθγθ αςο]θββ 

Ῥυτάεηῖηρ΄ οἳ {6 ΠΙΕΠΙΟΣΥ {ο αἰθεπιρῦ 
{ο πιαβίθτ {Ἠετη. 



ΦΙΙΜΜΑΕΥ. Βοοκ ντ. (71) 

ἨΕΒΕ 16 πο Ῥγθα]ς Ῥεύιγθση {5 Ῥουἷς απἆ ἴ]ο Ἰα50, απᾶ 105 οοη- 

-ᾱ- ϱοηῦ5 Ἠανο Όαση εαῦεᾷ σοΠεΓαΠγ 1η {ο ΒΙΠΙΠΙΔΥΥ ϱΊνεη οἱ {πο 

Ἰα66. Τΐ5 ρατίου]αν ο,]εσῦ 15 ο Ἱπγοβθϊσαῦο {πο πηαίῃοᾶ οἱ οοηε{]- 

ζαὐΐησ Πγεῦ ἀεπιοσγαδσα], ἴπει οἱσαγοβίσα], φουεγηπηθπῦς (0Ο. Τ.). 

Ίηπαῦ απο {πο Ἰάθας αἲ Όλο τοοῦ οἳ ἆθπιοσγασγ δ πΥλαῦ ατα πο 

οἸλατασθογ]αθῖο ρτϊπαῖρ]ος 15 αἀπι]ζς Ὦ ν]αῦ {ιο οἨαγασῦος 10 τε αῖτοΒ 

οἨ {ο]οταῦος 1πΠ 155 οἰθίσοης ὃ (11.). Ἠοιν ομπ μα εἰοπιοπίῦ οἱ Γαϊτ- 

ηθβΒ απά οαπα]1ῦγ οη ὙΠΙοἩ 165 Ῥγϊάος 1059] Ῥο. Ιη{γοάισθἆ, απά 5ο 
Ἱπτοάασθᾶ, ας ἴ]ιαῦ πο οοπςϊ αθίοη {ογηιθά 5Ώα]] ποῦ, ὮΥ 105 οχο]ι- 

βΙνοηθββ απά αἀαρθαδίοπ {ο ἴ]πο ἀαεπιοσταδίσαὶ εαπάατᾶ, επ{ΙτεΙγ 

α]επαζα απἆ ἀἆγίνο 1Πύο νΙο]επό οΡρροβίθίοη {πο οὔμει ρατῦς οἱ ἴμο 

βζαΐοδ (111.). 

Τ]ο νατῖοας {ογπας οἩ ἆθπποσγασγ ἆπῑεν ἵπ Ροϊπῦ οἳ εχοσ]]οπορ 1Π 

Ῥτορογῦίοη {ο 1ο νατγίηρ πιον]5 οἳ πο Ρθορ]θ γγΏ]ο] 15 ργοάσοπαιπαπ6 

1η Θ40Ἡ. Α. οἶοαν Ιαάσπιοπῦ πιαςύ ΌἨοαπ Ῥε {ογπιθά οἩ {ο Ρροίπ{, νἩΙοὮ 

46ΙΠοσγαοΥ 15 Ῥο56, απά ει {Πθ ΠΙΘΑΡΙΥΘΡ ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ {ΟΥ βεουτΙηρ; 10 

πηυβῦ Ῥο αἀορῦεά. Τ α ἆεπιοσγαςγ οἱ {199 Ῥτοργιεῦοτς οἱ Ἰαπά 15 ἴ]ιο 

Ῥο6, ἴ]ιο βἴαΐζο πωαβ6 βοο παῦ 155 οΙΖ6η8, αἱ οἳ {λἨαπι, Ἠανο Ἰαπά, 

απά 5ο 91, 5 0πο βοα]ο ἀεβορπάς, {ου πο νατίοας Ιη{εγνεηῖπρ {0Γ118. 

Τ]ιο Ἰαὐαρίῦ 1η ογάθχ ο{ πιο απᾶ πιορδῦ Ργονα]οπῦ ΥΥε]οοιηθς αἱ] αἱι]ο, 

απιά αἴπαβ οπ]γ αὖ τοπσίλοεπίπο 156 πΠΙΡΟΥΡ, απά Ῥτοαίησ αρ 0Ἠο' 

ογσαπΙβαθίοη οἱ Πο ρατῦγ ορροβεά {ο 10. 16 {ο]εγαῦε πο ροποτία] 

6Ίαββο», πο ΠΠΙΟΠ, Πο ἀβθποθίους. 16 Πας τηαο] Όπαῦ 15 υγταηηῖσα] 

π 15 (ΟΠ. ΤΥ.). 

Το {ουπι α οοπβθαδίοη 15 οπη6 0Ἠϊηρ,, 6ο Κοερ 16, Ἱγποη {ογπιθᾶ, 1Π 

Ἠοαα]{Η, 15 αποίπεν. Απά 5 15 πο Ἰατάοι {αβ]ς οἱ πο Ἱερ]δ]αίογ, 

Τη Ἠ]5 Ίαχνς απά οοπβΙθαθίοη5 Ὦο πιαδί αἴπι αὖ 0Π15. ο πιαεῦ ποῦ 

βοο]ς ἴ]ιο ἸηπηθάΙαζο απά εχο]αδῖνο {πΙαπΙΡΗ οἱ Ἠ18 ρτίπαῖρ]ο αὖ Ίο 
6χρεηβο ο 155 ΡοΓΠΙΑΠΕΠΟΘ, Όπ Πο οοηίγατγ, Ὦθ πηπβύ, α5 {αγ α5 15 
Ῥοββῖρ]θ, ραατᾷ ασαϊηδύ Όπαί οχο]αβδίνο {πΙαπΙΡΗ, 4Ώονο αἲἱ 0μ]ηρς, 

-. ϱατά ασαϊηςῦ οχοθβαῖνο Ἱτηδαθίοπ ος 15 ορροπεπῦ», απά ϱο Ἠθ πηςῦ, 

1{ Ῥοββῖρ]θ, Ρτοσ]ιαάθ εχοθββῖνο Ῥογετίγ 1π {Πθ Ῥθορ]θ, αη οπά ἵη νΠΙο] 

ἴ]ο ῬατΏγ Ὑ]ο αἲθ ΙΠ{6ΓΙΟΣ 5λοα]ά Ζοα]οιβ]γ οο-οροταῦο πϊθ]ι Ἠϊπα, 

Τὲ 16 ἐ]ιο οοπΊπΊοἩ Ιη{ογοςῦ οί αἰ1 (Ο1. Υ.). 
Φο {αγ {ου ἀεπιοστασίθ. 1 πο πιεῦηοᾶ οἱ 0λμαῖν {ογπιαδίοη 18 



904 ΡΙΓΜΜΛΗΥ. Ῥοοκ ΥΠ. (Υ1.) 

τ]σ]Ώθ]γ απάργείοοᾶ, 15 Ἰπγο]νθρ 1ο πρό απάφγεαπάΐησ οἱ {λιεῖτ 
οΡΡοβΙὔ6Β, ἴ]πο {ογπιαθίοη ο{ οἩρατομίθ. Απά πο οααίοη5 1η {πα 

Όννο 98565 αγθ απα]οφοᾶβ. ΊἨ6 βα{εῦγ ο{ α ἆθπιοσγαογ ες 1π Ίατσο 
ΏΊΙΩΡΟΥΒ, ΏΘΥ 8Θ6Π1 ο πηβίκο ορΡοβΙ6ίοη Ἠορο]θβ. Τ]ε βα{[εγ οἱ 
8Ώ ΟΠΡαΤΟΏΥ Ἠθβ 1Π μα πιοάσγαθ 5ο οἱ {πείς Ῥοψου Ὦ} {1ο οἵῖ- 
ρατοἩς (Υ1.). Τη 16 ὑΠαῖν τοαὶ βα{είγ. Το βόσατο Παϊγ Ῥοπας, 

ννἨούῃογ πιοάεγα{α]γ αδεά οΥ βὐταῖπθά {ο 6χοθβΒ, {]ι6γ πιαεύ οατοΓα]]γ 
οοηβ]άθτ {αι αγπηθά {οχοθ. Απά 1 {1α6γ αἴπι αἲ α πιοᾷσταίο απᾶ 
1αβῦ 9ο οἱ 14, Που μεν αγθ οεγραϊπ ΄ θεπηρεγαπιθη{α Ιπιροσῖ],) ταος1{- 
οα0ἴοης γγῬΙο]Ὦ πιΔΥ πηα]κο 5Ι1ΟἨ γγ]βο οχογοῖ5ο οἳ 16 οπιεζηῖηρ 1π νγη]ο]Ἡ 
1] αοαπΊθβοῬ (Υ1.). 

Τμογο τθτηθίης α Ῥοϊηέξ Ὑμ]οἩ ἵγας πού Ρα]]γ ἐγοαθοᾶ ἵπ 1ο ]αβῦ 
Ῥοοίς, τε]αξίηᾳ 6ο 6] Υατίοαβ τηαρ]φέγασίθς πἩΙο] πο βέαΐῦθ τοαιῇγες, 
ππείμεν ἀεπιοογαβίοα] ος οἱρατο]]οα], Τ]θεε το οπαπιεγατεὰ αἲ 
οοηβΙἀρταΡ]ο επρίῃ. 



ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ἡ. (7.) 

ΟΣΑΙ μὲν οὖν διαφοραὶ καὶ τίνες τοῦ τε βουλευτι- Ὠϊβοτεπέ 
οοπηβ]τια- Α .Ἡ ’ - ’ 4 Α . Δ η)  ν 

κου και κυριου της πολιτείας και της περι τας αρχας 

/ 4 ο [ ια - Δ ’ ’ 

τάξεως, και περι δικαστηρίων, και ποια προς ποιαν συγνγτε- 

λ ’ ὸ ’ ” ᾽ - 3): « / 9) ου; 
πλείω ὀημοκρατίας ὄντα καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως πολιτειῶν, ρἈτο]γ, 

ο. ο τ ”/ ’ . . 9 ’ 
ἅμα τε περὶ ἔκεινων εἴ τι λοιπον. οὐ χεῖρον ἐπισκέψασθαι, 

᾽ Δ . η . ια ’ [ο 9 Αα Δ 

και τον οικεῖον και τον συμφεροντα τρόπον ἀποδοῦναι προς 
ε ’ εν . . ν Δ . ”- - 9 / 

ἑκάστην. ἔτι δὲ καὶ τὰς συναγωγας αὐτῶν τῶν εἰρημένων 
3 ’ ’ - ’ - 8 ο 

Επισκεπτεον πάντων τῶν τρὀπων' ταῦτα γαρ συνδυαζόµενα 
” λ 9 ’ σσ 9 ’ 

ποιεἰ τας πολιτείας ἐπαλλαττειν. ὥστε άριστοκρατιας τε 
φΝ λ Ὁ λ , ὃ / ῃ 
ὀλιγαρχικας εἶναι καὶ πολιτείας ημοκρατικωτερας. λέγω 

λ 4 , Δ να ϕ α , 
δὲ τοὺς συνδυασμούς. οὓς δεῖ μεν ἐπισκοπεῖν. οὐκ εσκεμµενοι 
ον νο Ὡ 9λ λ ' , Α ᾽ 9 4 

εἰσι νύὺν, οἷον ἄν το μεν Βουλευόμενον καὶ το περὶ τας 
3 - Ὡ . 

ἀρχαιρεσίας ὀλιγαρχικῶς ἤ συντεταγµένον, τὰ οδὲ περὶ τὰ 

5 ἔτι δὲ περὶ φθορᾶς τε καὶ σωτηρίας τῶν πολιτειῶν ἐκ ποίων τε γίνεται καὶ 

διὰ τίνας αἰτίας Ῥεκ]κοτ, 

1. αι Τη ἴμβ Πταῦ βεοήοη 1 οπαῖς 
ἴλο οἶαπςε τε]αῦίησ {ο {πο τονο]αὔίοπΒ 

οΕ βίαΐθβ, ἴμθ ϱιΏ]εοί οἱ Ῥοοκ Ὑ1ΤΙ. 

4 ἐπεὶ δέ, κ.τ.λ.] “Βίπορθ νο Επά 
ἴ]αίῦ ἴ]ιοτο 8 ΤΠΟΓΘ {απ οηθ Κῑπά οἱ 
ἀθΠΙΟΟΤΑσΣ, Ίποτθ ἴΠαη οηθ Κῑπά αἶθο 

' ο ἴπο οἴλον οοπβὑα{1οης, 16 νη]] Ὦο αβ 

ψγθ]] {ο οοπβϊἆετ {μετηα, απἆ αἲ ἴπθ βαπηθ 

πιο 1 νο Ἠανο Ἰαῦ απγὑμίηρ απβαῖά 
οἩ {ιο ΓΟΤΙΩΕΣ Ροϊπ{β, 6ο οοπηβ]άοτ {]λαῦ 

31βο, απά 0ο ρίτο {1ο Ῥτορετ απά βιζ- 

᾿ 9] πιοάο οἳ οβίαθΗρ]ηῖηρ οποἩ οοηβ{]- 
' αβοηπ.  Βο 1 ἰπαπβ]αίο ἴλο Ῥαβραρο, 
Κοερῖης Ῥε]κ]κοτ”Α ὑοχί βἰτιοῦ]γ. ἈΝοἷςοβ 

᾿ πνῖθηθς {ο βαραζἰαίο ἄλλα {οτ ἅμα, 
ΈΥ ἐκείνων 1 απάετείαπᾶ ο βουλευ- 

᾿ πικόν, δικαστικὀν, ἀρχαιρετικόν οἳ ἴλιθ 

: 1880 Ῥοοῖς. 

Άι Β, 

8 τὰς συναγωγάς] συναγωγή 18 α 

Ῥτίησίηρ ἑοροίμας, απ] ης. Ἠετο ΄ ια 
οοπαΡΙπαΒΙΟἨΒ.᾽ 

ἐπαλλάττειν] Ἠετο {1ο υνοτὰ 18 νετΥ 
βἰπιρ]θ, ΄έο ταη ΙΠίο 9Π96 αποΐῦµετ, ἴο 
Ἱπζετοβαηρο,᾽ 

4 ἐσκεμμένοι εἰσί] πο γετο ΒΘ6ΠΙ8 

{ο Ῥο αθεά ἵπ α ραβθῖνο 8ΕΠΡΘ, 

τὸ μὲν βουλευόμενον] Ώρεηρε] πγου]ά 
τθιἆ περὶ τό α[ίοτ μέν, ἃ8 Ὦο νυου]ά 

αἶθο αι ΏαΜθαίο τὸ δέ {οτ τὰ δέ. Χο 
ἀοαδρί Ῥού] οἸιαηπςσθβ γγοιι]ἀ Ὃο ΙΠΙΡΤΟΥΘ- 

πηθη{ς, Ῥα{ 616Υ ἆτο πού ΥθσΥ Ἱππροτίαπί 

0Π6Β, 

ὀλιγαρχικῶς ᾖ συντεταγµένον] “Όο 

απταηροά οἩ οἡρατο]μίοα] ΡτϊποῖρΙθβ.᾽ 

20 

619οΠ8 οἳ 

{ο εἶε- 

1ηΘη{8 οἳ 
/ α , Φ 4 ΑΛ) / ἃ 

τακται πολιτείαν, εἰρηται πρὀτερον. ἐπεί ὁε τετύὐχηκεν εἰθή ἀθπιοστα- 

ὃ 

νὰ 

ο]]- 

ΤΟΙ7 



Ῥιβογοπ{ 
οοπιρίηα- 

{19οπβ ος 
{ο οἶδ- 
Τηθη{β ος 
ἀεπιοστα- 
οὗ, ο]- 
Ρ3ΤΟΊΥ, 

ἃο. 
-- ος 

6 τίσιν. εἴρηται πρότερον. 

-α 

Ὄειποοτα- 

ἔ1οα] οΟΤη- 

ῬΙπαΙΟοΠΒ, 

οο 

ο- 
Ὕος 

͵ .ὸ 

906 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Η. (7. [Ταν. 

δικαστήρια ἀριστοκρατικῶς, Ἡ ταῦτα μὲν καὶ τὸ περὶ τὸ 

βουλευόμενον ὀλιγαρχικῶς, ἀριστοκρατικῶς δὲ τὸ περὶ τὰς 1 

ἀρχαιρεσίας, Ἡ κατ᾽ ἄλλον τινὰ τρόπον μὴ πάντα συντεθῃ 

τὰ τῆς πολιτείας οἰκεῖα. Ποία μὲν οὖν δημοκρατία πρὸς 

ποίαν ἁρμόττει πόλιν, ὡσαύτως δὲ καὶ ποία τῶν "ὀλγαρκαα 

ποίῳ πλήθει, καὶ τῶν λοιπῶν δὲ πολιτειῶν τίς συμφέρει 

ὅμως δὲ δεῖ γενέσθαι ὅηλον μὴ 

µόνον ποία τούτων τῶν πολιτειῶν ἀρίστη ταῖς πόλεσιν, 

ἀλλὰ καὶ πῶς δεῖ κατασκευάζειν καὶ ταύτας καὶ τὰς ἄλλας 

λλόμαλάς συντόμως. καὶ κ Ἕρε δημοκρατίας εἴπω- 

ο ἅμα γὰρ καὶ περὶ τῆς ἀντικειμένης πολιτείας φανερόν. 

ἀὕτη 9) ἐστὶν ἣν Καλοῦσί τινες ὀλιγαρχίαν. ληπτέον δὲ 

πρὸς ταύτην τὴν µέθοδον πάντα τὰ δημοτικὰ καὶ τὰ ὃο- 

κοῦντα ταῖς δηµοκρατίαις ἀκολουθεῖν' ἐκ γὰρ τούτων συντι- 

θεµένων τὰ τῆς δημοκρατίας εἴδη γίνεσθαι συμβαίνει, καὶ 

πλείους ῥημοκρατίας μιᾶς εἶναι καὶ διαφόρους. δύο γάρ. 

εἶσιν αἰτίαι οἱ ὥσνερ αἱ δήμοκρώτίᾶι πλείους εἰσί, εαν ] 

μὲν ἡ κο σα πρότερον, ὅτι διάφοροι οἱ δῆμοι Ὕδετας 

γὰρ τὸ μὲν γεωργικὸν πλῆθος, τὸ δὲ βάναυσον καὶ θητι- 
’ 2 - , ο ὸ ’ ’ . . 

κον’ ὧν του πρῶτου τῳ Οευτερῳ προσλαμβανομένου, και του 

τρίτου πάλιν τοῖς ἀμφοτέροις, οὗ µόνον διαφέρει τῷ βελτίω 

5 μὴ πάντα συντεθῇ, κ.τ.λ.] «Τηο 

οοπιρ]παΊοη Ῥ6 πο 1Π αἲ ροϊηίς ελα 

ο{ εἰετπθηίς αἷκῖπ 0ο ἴ]ιο οοπβΙθαδΙοη.) 

δε βαπιρία ὃ ἀϊνοταῖς εὐ ἀβαιπα]]]- 

Ρις” 16 Ῥρατί οἱ ἴμο οοπηπηθηῦ οἳ Ὑ]ς- 

{οπίἩβ οη {ο Ῥαββαρς. 

6 ἀρίστη ταῖς πὀλεσιν] Ξρεπρα] νοα]ά 
τοιά αἱρετὴ ποίαις (Ρ. 34, ποῖο 31), 

Ῥάΐ πο Ῥτοβεπύ τοδᾶῖησ τπηαΥ ὃο ἆθ- 
{οηάεά 8 νιτιαα]]γ ιο οααἱνα]επί οἱ 
ἴλο οηθ Ῥτοροβεά. 'Ῥιή {ου ϱαοἩ οἱ 

ιο ααΐζες απάἆετ {ῃαῖτ οἰγοιτηβίαηςςς,᾽ 

ος {ου π]αῦ Κῑπᾷ ος Εἰαῦς ιο] οοἩ- 

αἰὐαίίοη 15 εἰσῖρ]θο᾽ ΙΙ ἆοεβ που 

ΙΩΠΟἨ πιαίίθτ νη]οἩ οἳ ἴ]ιοβο Όνγο 18 

αἀορίεᾶ. 

καὶ ταύτας καὶ τὰς ἄλλας ἐπέλθωμεν 

συντόμως] Ὅοεβ ἰΠῖβ Ἰαδῦ νετρ ρονετΏ 

ιο ἔπνο αοοπβα{Ίνοβ, οἵ ἆο αγ ἄἀερεπά 
οη κατασκευάζεινὶ Ῥοτμαρς ἴπο Ῥθβ 
ν/ἂΥ Ἰ ο πιαΚκο ἴπεπι ἀερεπά οἹ 
κατασκευάζειν, απά ἔπεη Ἰεξ ἐπέλθωμεν 

συντόμως, απά πού δῇλον, Ῥτθοθάς {1θ. 
Ἱηθειτοραβίνο, “Ῥαῦ αἶδο Ἰεέ τις ὈσίοβΥ 
ἄϊδοιβς ἴλο Ῥοϊπὸ Ίον Ῥοῦμ {1θβθ 
απά ο οἴμεν ΓογΠ1Ι8 απο ἴο ὃε ορία- 

ῬΗθ]ες.᾽ α 
7 μιᾶς] ἵβ ποῦ αὐβο]α[εΙγ πθοθββασΥ. 

Τὲ βοεπῃς ραΐ ἵη {ο ἆτανν ρτεαῖ αἴθει- 
Ώοη 6ο ἔἶιο βἐαΐοπιθηξ, απά {ο ἹΠαβίναίο 

Ατκζοῦ]ε΄ ἀϊθ]]κα ἴο απγ αἰθεπιρί αἲ - 

τοάιοῖηρ αἲ] λε γατίοτβ {ΓΟΥΤΠΒ{ΟΟ ΙΠΟΣ 
απάςδτ οηθ Ἠεαά. 

ὃ τὸ δὲ βάναυσον καὶ θητικόν] Τη ᾖ Ἡ 

4Νν.) τπ. 2, ἴἶο πονάς ἆτο ον Γη 

καὶ βάναυσον. 
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καὶ χείρω γίνεσθαι την δηµοκρατίαν, ἀἆλλα και τὸ µη την Ώοποσνα- 
ο ) αν λα - , Α 4 . ὃ 6ος] οοπι- 

αὐτήν. δευτέρα ε περι ἧς νῦν λέγομεν' τᾶ γαρ ταῖς Οή- Ῥπαίοπα, 
- 3 - ωὶ - 

µοκρατίαις ἀκολουθοῦντα καὶ δοκοῦντα εἶναι τῆς πολιτείας 
- - ’ 4 

οἰκεῖα ταύτης ποιεῖ συντιθέµενα τὰς δημοκρατίας ἑτέρας" 
[ωὴ 4 ϕ [ο 5 Αα 

τῇ µεν γὰρ ἐλάττω, τῇ ὃ) ἀκολουθήσει πλείονα, τῇ δ᾽ 
ϱ/ - ͵ - 

ἅπαντα ταῦτα. Χχρήσιμον 9) ἕκαστον αὐτῶν γνωρίζειν 
η ’ ἁ 3/ » 

πρός τε τὸ κατασκευάζειν ἣν ἄν τις αὐτῶν τύχη βουλό- 
. 4 - 4 

µενος, καὶ πρὸς τᾶς διορθώσεις. ζητοῦσι µεν γὰρ οἱ τὰς το 
7 ϱ/ ] ” ” Ν 

πολιτείας καθιστάντες ἅπαντα τὰ οἰκεῖα συναγαγεῖν πρὸς 
. . ’ 4 ο ” 8 4 

τὴν ὑπόθεσιν, ἁμαρτάνουσι δὲ τοῦτο ποιοῦντες.' κνυνὶ δὲ 
ώς νο . ..ν ΤΗ , 
τὰ ἀξιώμάτα καὶ τὰ ἤθη καὶ ὧν ἐφίενται λέγωμεν. 

᾽ ω) - - 

Ὑπόθεσις μὲν οὖν τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία; 2 
. Ν / 9 ο 9 ’ Α Π , ΟΠαταοίοθί- 

τοῦτο γαρ λέγειν εἰώθασιν, ὡς ἐν μόνη τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ Ίείος οξἆςο- 
ΤΙΟΟΓΒΟΥ. ’ 3 / ψ 3 ’ ’ - 

μετέχοντας ἐλευθερίας τούτου γαρ στοχάζεσθαἰ φασι πᾶ- κ... 

” καθάπερ ἐν τοῖς περὶ τὰς Φθορὰς καὶ τὰς σωτηρίας τῶν πολιτειῶν εἴρηται 
πρότερον ΒεΚ]κεγ. 

ϱ πρὸς τὰς διορθώσεις] ΄Έοχ ἴ]πε τθ- 
ΓοτΏα οἱ οχ]βθῖηρ οοηβ ΙΙ (Ι{1οΠΒ.᾽ 

10 πρὸς τὴν ὑπόθεσω] ἀερεπάβ οἩἨ 
«οἰκεῖα, “αἲ] γν]ζλοαέ οχοερίοῦ οἳ ἔἶοβο 
Ῥοϊηίς υ]ο]ι ἐμοῖτ αβεατηρ{Ίοη ΠΠρ]Ιθβ,᾽ 
πγἩΙοὮ ατο απ, ὑ]αῦ 18, {ο ἴῑο ἆθτηο- 

οταῦ]οα] ος οἩσατολμῖσα] Ῥτϊποϊριθ,. 1 

"Ῥτείετ ἴὈμβ ναγ {ο Βύ ἨΠαῖτεΒ 
“«ρτοπροτ ααἴοασ 4ο Ίοατ ρτϊποῖρο,” 

ΑΑ ἴο ἴμοθ υγοτᾶβ καθάπερ, κ.τ.λ., 

νη]οιὮ 1 Ἰανο οπα]σεοά οπα λε {εχῦ 
οοηβϊβζοηϐ]γ νι δ 1, Βρεησε] που]ά 
τεἰαῖη ἴἨεπῃ, τενάῖησ ἐροῦμεν ὕστερον 

3ος εἴρηται πρότερον. 16 86ετη5 απῖ(θ 
1πο θαβῖετ Ῥίαπ {ο σε τιά οἱ ἴπεπα αὖ 
οποθ, ἴποιρ]Ώ ἴλπβ Ίεανες, Τὸ πιαβύ Ὦο 
οοη/{εββεά, ἴ]λθ Ῥαβξασο ΥετΥγ αὐταρῦ,. 

ο. τὰ ἀξιώματα] ΄ Τηο ρεῖτπασγ αβ8δατηρ- 
6ϊοηςβ,᾽ «ο ΓαπάασπιεηίαΙι Ῥτϊηοϊρ]εβ, 
-Ἱη πῖβ 86ΠΡΘ, “]ο Ἰαβδορ βυχ 16β- 
απε]]ος,”. ού. Η. 

τὰ ἤθη] Όοππιρατο Ὑ. (Υ11Τ1.) 1. 2, 

τὸ γὰρ ἦθος τῆς πολιτείας ἑκάστης. 

Τ]ο ἀϊΠετοπύ οἸατασύετ τοςπῖτοά ὮΥ 

οας] ἴπ 166 οἱ ήσοηβ {ο αἀαρί ἴλατι {ο 
Ῥεῖπσ σοοᾷ ΠἹεΠΙΡΟΤΓΑ οἱ {ιο ν]οῖο, 

ἀερεπάβ οἩ ἴλο οἸατασίου νγ]]ο] 1β 

Ἰπρτεββεά οἨη ἴλμαῦ ν]ο]ο,. Το ρ]ατα] 
τὰ ἤθη βἴπιρ]γ «χρτοββες {1ο {αοί ἴλαῦ 

38 {ηετθ αΓθ βεγογα] οοηβ]α{ΙοΏΒ, ἔηθτθ 

ψ]] Ῥο βεγετα] οἸλαγαοῦθγς. Τηε απιρ]εβί 

ἀϊβοιβεῖοη οἱ πο οματασίον οἳ ἆθπιο- 

οΓ8ΟΥ ἵῃπ Ῥατίοι]ατ, 18 παῦ ρἵνεη ὮΥ 
Μ. Ὄο Τοσφιογ]1]]ε ἵπ Ἠ]β Ι)έπιοογαίία 

επ Απιέτίηυς, 

ΤΙ. αι ὑπόθεσις] 1 ἆο ποῦ ἐήπ]ς αηγ 
ἀϊβθποίίοη ποεεά Ῥο. ἆταν Ῥείνγεεη 

[1β υνοτᾶ απάἆ τὰ ἀξιώματα οἳ {ο 

Ἰαδύ ολαρίει {ος αΠΥ Ρταοίίοα] τοβι]ῦ. 

Ὑπόθεσις ἵβ ποῦ {ο “Τάεα᾽ ἵπ Οο1ε- 

τιάρθΒ 8ΕΏΒ6 ο{ {πο ποτά, Ῥαέ6 ιο 

ΡΓΙΤΠΑΣΥ αβειταρίοη οἩ νγ]λ]ο] {πο σίνεπ 

οοηβΙὑαὔϊοη 19 Ώαβεά.᾽ 

τοῦτο Ύάρ, κ.τ.λ.] «Ἐοιν {λῖβ 1β {ιο 
οοηρίαπἰ Ιαησααρο οἱ ππθη, α8 {ποιρ]ι 

ύμῖβ γνετθ ο οπ]γ {οτπα 1Π Ὑ]]ο] 

Ἡροτῦγ νγα5 {ο 9 επ]ογεά.) 

20----ᾱ 
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. 4 4 Ώ ”/ 

ών κν σαν δημοκρατίαν. ἐλευθερίας δὲ ἓν μὲν τὸ ἐν μέρει ἄρ- 
3 .] . Λ 4 

Ἰπουχαογ. χεσθαι καὶ ἄρχειν. Καὶ γὰρ τὸ δίκαιον τὸ δημοτικὸν τὸ 
οκ ολων αν ” 9 . .) 3 0 . ἀλλὰ 4 3 ο) / ’ 

1 ἴσον ἔχειν ἐστι κατ ἀριθµον ἀἆλλα µη κατ ἀξίαν, τούτου 
. . ὸ / Δ - 9 - ω) / το 

ὃ) ὄντος τοῦ δικαίου τὸ πλήθος ἀναγκαῖον εἶναι κυριον, και ὃ 
ο] ὸό - / Αθ, Ώ {λ . ” 0 ω 

τι ἂν όξη τοῖς πλείοσι., τούῦτ εἶναι και τέλος και τούτ εἶναι 
ν΄ 9) Δ 3 Ας. ξ μ ο/ ο) τς 

το δίκαιον" φασι γαρ δεῖν ισον έχειν εκαστον των πολιτων' 

- / ολ 4 

ὥστε ἐν ταῖς δημοκρατίαις συμβαίνει κυριωτέρους εἶναι τους 
- .] ᾽ . - 

ἀπόρους τῶν εὐπόρων' πλείους γαρ εἶσι, κύριον δε τὸ τοῖς 
. - ο - ω) 

4 πλείοσι δόξαν. ἐν μὲν οὖν τῆς ἐλευθερίας σηµεῖον τούτο. 
οἳ 6 [ή ε ὸ 8 - / ο ο δὲ . 

ὃν τίθενται παντες οἱ ὁημοτικοὶ της πολιτείας 9ρον, ἓν ὁε το 
- ϱ / / ω) λ ο) / ” ω / 

ζην ὡς βούλεταί τις" τοῦτο γαρ τῆς ἐλευθερίας έργον εἶναι 
5/ ω) ὸ ιο ” . - .] ϱ - 

4 φασιν, εἴπερ τού ούλου ὄντος το ζην μὴ ὡς βούλεται. τῆς 
ια Ὁ] [ο ο 

μὲν οὖν δημοκρατίας ὄρος οὗτος δεύτερος" ἐντεῦθεν ὃ) ἐλήλυθε 
μα μη / κ ι » 4ἱ , « 

τὸ μὴ ἄρχεσθαι, μάλιστα µεν ὑπὸ µηθενός, εἰ δε µή. κατὰ 
/ 8 ’ ’ ΔΝ 8 9 / ᾽ 

µέρος, καὶ συμβάλλεται ταύτη προς την ἐλευθερίαν την 
. κλ. ’ δ᾽ « ’ 3 ’ ή 

δ κατα το ἴσον. ούτων ο) υποκειμένων και τοιαύτης οὐσης 
Α Α .ἳ - ’ Ν - 8 .] Λ 

της ἀρχῆς τὰ τοιαῦτα ὀημοτικά, τὸ αἱρεῖσθαι τας αρχας 
’ ’ ΝΑ. κ ’ ᾽ ’ 

πάντας ἐκ πάντων, τὸ ἄρχειν παντας µεν ἑκάστου ἕκαστον 
νὰ 9 [ ῃ ᾽ Α 4 « 9 «Ὁ , επ] 

εν µέρει πάντων, το κλήρωτας εἶναι τας ἄρχας ἢ πασας ἢ 
4/ ᾽ / ν Δ 4 4 
ὅσαι µη ἐμπειρίας δέονται καὶ τέχνης, τὸ μὴ ἀπὸ τιμήματος 

ἁ Ὁ κ 5 πν π ’ λ λ τ λ 
μηθενὸος εἶναι τας ἄρχας Ἰ ὅτι µικροτάτου, το µη οἱς τον. 

ἓν μέν] “οπθ οἰιαταοθοτίβίίο, οπθ | Ιβῖο οἱ ἆθποσγασΥ οοΊΠΘΒ ἴλο {εεῖΐπς οἳ 
Ῥοϊηζ,᾽ ἴμο οἴίσεηβ 1η Α1ο1 α βἰαῦε ασαϊπδε 

2 τὸ δίκαιον τὸ δημοτικὀν] “« πβίῖοο | ετετγ εχετοῖβο οἱ ααζΠοτΙϐγ οσετ μετα; 

1η {πο ἀεπποσταῖοδ] 86ΠΒ6Θ.᾽ Ἡ ἴΠθγ οαηποῦ βεοατο {5, πετ {16Υ. 

τοῖς πλείοσι] «Το ιο ρτοαίος ππτη- | Ἀοοερῦ 38 Όιο πεχί Ῥορύ ,θοι, απ 
νου, απζλοπΙογ νλ]ο] ΌΠεγ οχετοῖδο απά 

τοῦτ εἶναι καὶ τέλος] 19 εί: «ιβ ο μώώ ΤαΚΑΝ. μιά κλόών α 
αἸιοιι]ά Ἰο]ά σοοᾶ απά Ὦο Απο 2 Τε βθοοπά οΏαταο{οτῖβ]ο 6ΟΠΡΒΡΙΤΘΒ {ο {οὐ- 

ἴλμο καί 18 Κερί, 1 ἆο ποῦ πε]ὶ βεο υγ]αΐ Ψατά ιο οὔλος, «3ο Ἠθοτίγ Ἰλορθ 
οἶδο {ο πια]κο οἱ 16, θα πα](γ. Ἴ 

5 ὑποκειμένων] Ῥο. ἴἼιεβο ὑποθέσει». 
τῆς ἀρχῆς] 15 Ομ «νο ῬηποῖρΙθ 

{τοπ ΥΠΙο] Ὑνο βἰατξ ος 1ΠΑΥ ο 
ἔργον] ““1 Ῥτορτο,” "ιο ἴχαο οὗ- | πονᾷ πο Ίανο απο α ἀῑβετοηῦ | 

1ος. πιθαπίης, «βποἩ Ῥοΐπο ἔπο οἰατασίεν ο | 
4 δεύτερος] 1 Ῥ]αοο α οοἷοηπ αἴνετ | ἴλε Ῥονγετ εχοτοῖβεά ἵπ α ἀεπιοστα[ῖοδὶ 4 | 

δεύτερος, απᾶ ἴαλκο αΥΤΑΥ ἴ]ιο Γα]1 βίορ | ρονοτηπιεπί 1 Ιπο]ῖπο {ο 5 Ιω 
Ἀ{ῦεχ µέρος. ’Έτοπι 0118 Ἰα6ῦ οἸατασίετ- | 8ΕΠΒ6. .. 

8 τῆς πολιτείας ὅρον] ΄ ιο ΡΤοΡοΓ 

Ἠτοϊῦ οἙ οἸατασἰοτῖρί1ο.) 
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4 πο, , ο] ’ ο / ” Ν ω αὐτὸν ἄρχειν µηδεµίαν Ἰ ὀλιγάκις Ἡ ὀλίγας ἔξω τῶν κατὰ ώς 
.] .ἳ 8 υ] ’ Ὁ] ς .) ’ 

πόλεμον. τὸ ὀλιγοχρονίους Τᾶς ἀρχᾶς ἡ πάσας Ἰ ὅσας ἐνδέ- πιουταογ. 
Δ ΄ ’ ’ 8 4 ’ 9Ἡ 

χεται. το δικάζειν πάντας καὶ ἐκ παντων καὶ περὶ πάντων Ἰ 
4 - - ’ ω] 8 .] ο 

περὶ τῶν πλείστων" καὶ τῶν κυριωτάτων, οἷον περὶ εὐθυνῶν 
. / 3 - ο) ’ λ ο) εν) 

καὶ πολιτείας καὶ τῶν ἰδίων συναλλαγµμαάτων, τὸ τὴν ἐκκλη- 
4. / 9 ω / 9 4 4 

σίαν κυρίαν εἶναι πάντων) ἢ τῶν µεγίστων ἀρχην δὲ µήδε- 
/ ϱ λ Ἀ ο 9 / ’ - δ' 9 μὴ ὃὸ 

µίαν µηθενος Ἡ ὅτι ὀλιγίστων κυρίαν. τῶν ὁ ἀρχῶν ὀημο- 6 
” , α .] Γιο] . ’ Αα 9 ο 

τικώτατον βουλή. ὅπου μὴ μισθοῦ εὐπορία πᾶσιν' ἐνταῦθα 
4 - ο 9 - 4 ’ 3 

γὰρ ἀφαιροῦνται καὶ ταύτης τῆς αρχης την δύναμιν εἰς 
’ . ’ - - 

αὑτὸν γὰρ ἀνάγει τὰς κρίσεις πᾶσας ὁ θῆμος εὐπορῶν 
. - ς ’ ’ ι] - ’ [ο] λ 

μισθοῦ. καθαπερ εἴρηται πρότερον ἐν τῇ μεθόὀδφ τη προ 
ν νν ’ 4 ’ 

ταύτης. ἔπειτα τὸ μισθοφορεῖν, μάλιστα µεν παντας. 7 
ι) / ὸ ’ ια) ’ .] δὲ ’ .] 9 3 3 Ν 

ἐκκλησίαν δικαστήρια ἀρχᾶς, εἰ ὃε µή, τᾶς ἀρχας καὶ τα 
/ 4 . . λ 9 , λ / οἱ 

δικαστήρια καὶ τὴν βουλὴν καὶ τᾶς ἐκκλησίας τας κυρίας» Ἡ 
- 9 - ων] 9 ’ - ςἊ. ’ εν , δὲ 

τῶν ἀρχῶν ἃς ἀναγκη συσσιτεῖν µετ ἀλλήλων. ἔτι ἐπειοὴ 
] ’ 3 ’ ον ’ 4 ὸ ’ ϱ ’ ᾽ 

ὀλιγαρχία καὶ γένει καὶ πλούτῳ καὶ παιθδείᾳ ὁρίζεται, τα 
3 μὴ Ὀὶ ’ ’ 

δημοτικὰ δοκεῖ τἀναντία τούτων εἶναι. ἀγένεια πενία βαναυ- 
/ ΙΩΝ) δὲ - ) - . ὸ / 1ιὸ 4. »ὰ δέ 

σία. ἔτι ὃε τῶν ἀρχῶν τὸ μµηδεμίαν ἀἴθιον εἶναι. ἐὰν 98 αβτ8 

3 καὶ τῶν µεγίστων Ῥοκ]κου. 

Ρ Ῥε]κ]κοτ' οτάεχ Ρ]αςθβ ἢ τῶν µεγίστων α1ἲΘΓ ὅτι ὀλιγίστων, 
9 ἐπί Ῥε]]κοτ, 

δικάζειν πάντας καὶ ἐκ πάντων] Τὲ 
πγου]ά βΘθΤΏ ἔ]λαῦ νο οισΏῦ ο βαΏβίῖ- 

{αΐο ἤ {ον καὶ Ῥείοτο ἐκ πάντων. 

καὶ τῶν µεγίστων] Τηβ 16 βαρεῖ- 

Βιοιἳβ. 
τὸ τὴν ἐκκλησία», κ.τ.λ.] Τη9 οτάοτ 

η {ο ἰοχί Β6ΕΕΙΩΒ {ο πηθ Ῥεΐίες ἴπαῃ 
ἴλαί τοὐα]ηθά ὮΥ Ῥε]]κετ, απά νου 

αὖ {ο {οοῦ, 

6 μισθοῦ εὐπορία] 0οπηρατο ΤΙ. (ΤΥ.) 

Χν. 13, ηοῖθ. 

ἐνταῦθα γάρ] ' Ύπετο ἴμετο 18. 
τῇ µεθὀόδῳ τῇ πρὸ ταύτης] Τ1ο το- 

{ργοεηοθ 16 ο 1. (Υ.) χν., Ῥαῦ πο 
1ηπ{ετοποῬ οοι]ά ννε]] Ὦο {οαπάθά οἩ Τσ 

Ἀς {ο Όλο οτάοτ οἳ Ῥοοκα ΤΙ. ΎΠ1Ι. 
(Ν1. Υ.). | 

7 παιδείἰᾳ] 19 ποῦ, βἰτιοῦ]γ ρεακίηρ, 
ο οματαοίοτίβθίο οἳ ὀλιγαρχία, Όταν οἱ 

ἀριστοκρατία, οοπαρ. 1. (Υ.) ντ, 
ΙΧ. 4. 0 18 πο Ἰαρί-ᾳαοίθεᾶ βθοῦίοη 

Όιαῦ οχρ]αῖηβ Ἠ]5 Ίαηπσπασο Ἰθτθ, διὰ τὸ 

μᾶλλον ἀκολουθεῖν παιδείαν τοῖς εὖπορ- 

ωτέροι». 

βαναυσία] Τη9 πενία η ἴ]ο οπθ οα89, 

α8 {Πο νγθα](Ἡ Ἱπ {πο οἴπετ, ἀθίεγτηῖπθβ 

ἴμο απθβίίοη οΓθοἀποαίοηπ. Τ]ο γγοα]ἩΥ 

Ἰανοθ, Πο Ῥοογ Ἠανο ποῦ, Ιεῖβατο {0Υ 

οπ]θϊναῦίοπ, απά {λοαρ]ι {ο {ογπιθς 

πηαΥ ηορ]εοῦ Ππεῖτ ορροτίαπΙθθΒ, απά 

ποῦ οἀπσοαίο {πεπιβθο]νθβ, νι] ἴ]πα 

Ἰαύεχ ππαΥ βθοιτο {0118 ἵπ βρ1ΐ9 οἱ ὑ]αῖγ 

ἀϊθαάναπίαρες, 50111, οἩ {Πο αγετασο, 16 

19 αβ8θυτηθά (Παῦ Όλο {ανουταῦ]θ ος ἹΠ- 
{ανοιταβ]ο οαατά οἰγουτηβίαποθϐ γη] 

ἀείθιπαίπθ {1ο τοβα]6. 

8 ἔτι] ἐπί πιαγ βἰαπᾶ, Ῥαΐ0 ἔτι 18 {αχ 
Ῥοεΐθαι, 1 ονιπ]ς, 



Οματαοίοτ- 
184108 ο{ ἆθ- 
ΤΠΟΟΓΑΟΥ. 

9 

9 
Έεπήουγα- 

σα] εααα- 
µ40γ. 

910 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Η. (7. [18, 

[ωὰ / - ο -- 

τις καταλειφθῃ ἐξ ἀρχαίας µεταβολΏς, τότε περιαιρεῖσθαι 
ο - ) - .) ᾽ 

τὴν δύναμιν αὐτῆς καὶ ἐξ αἱρετῶν κληρωτοὺς ποιεῖν. τὰ μὲν 
8 - ” ’ .) α. 

οὖν κοινὰ ταῖς ὁημοκρατίαις ταῦτ) ἐστί. συμβαίνει ὃ᾽ ἐκ τοῦ 
ω) ΓΩ) - - 

δικαίου τοῦ ὁμολογουμένου εἶναι δημοκρατικοῦ (τοῦτο δ᾽ 
4 . αν). 9! 4. ἕωλο κ ’ . 

ἐστὶ τὸ ἴσον ἔχειν ἅπαντας κατ᾽ ἀριθμόν) ἡ μάλιστ᾽ εἶναι 

δοκοῦσα ὃ [ ὶ δημος ἴι ) ὸ μηθὲν μᾶλλ οκοῦσα ὁημοκρατία καὶ ὀημος' ἴσον γὰρ τὸ μηθὲν μᾶλλον 
9Ἀ ν) ν ο) ἄρχειν τοὺς ἀπόρους Ἠ τοὺς εὐπόρους, μηδε κυρίους εἶναι 

’ 9 λ / 5 ε] Α.Α / ο/ 4 ο 
μόνους ἀἆλλα παντας ἐξ ίσου κατ αριθµὀν' ούτω γάρ ἄν 

’ 4 ω) / . . 

ὑπάρχειν νοµίζοιεν τὴν τ) ἰσότητα τῇ πολιτείᾳ καὶ τὴν 

ἐλευθερίαν. ᾿ 
] 4 .] - 9 - - - το” ’ 

Τὸ δὲ μετὰ τοῦτο ἀπορεῖται πῶς ἔξουσι τὸ ἴσον, πό- 
α 4 κ. . - 

τερον δεῖ τὰ τιµήµματα διελεῖν χιλίοις τὰ τῶν πεντακοσίων 
ἂν οἳ 9 

καὶ τοὺς χιλίους ἴσον δύνασθαι τοῖς πεντακοσίοις, ἢ οὐχ οὕτω 
ὸ Ν θέ Δ 8 - 9 η] » Δ ὰ - ατε 48 ς 

εἰ τιθέναι τήν κατα τοῦτο ισὀτητα, ἄλλα οιελεῖν μεν οὕτως. 
”/ 9 ω) / 5” ’ μα. - ψ ’ 

ἔπειτα ἐκ τῶν πεντακοσίων ἴσους λαβόντα καὶ ἐκ τῶν χιλίων, 
ἱ αι - ᾿ 3 - 

τούτους κυρίους εἶναι τῶν ἀρχαιρεσιῶν' καὶ τῶν δικαστηρίων. 

3 διαιρέσεων Ῥε]]εγ, 

περιαιρεῖσθαι] Το αἰτὶρ 16 οἳ 1Τ{β8 
Ῥοψετ. Τ]ο Ἰαηριαρο αἰπιοβῦ ΒΘΕΤΩΒ 

αΏ αΠπβδίοη {ο ἴπθ οἳβθ οἳ {ο Αγθο- 
Ῥαρτας απᾶ 165 ἐτεαύππεηί ὮΡΥ Ἐρλμία]ίθς 

απά Ῥοτίο]αβ. 

9 συμβαίνει] ΄ ἴπετο τεβα]ζβ.᾽ 
τὸ μηθὲν μᾶλλον] ΤἩ18 18 {Πο ραββασθ 

αποὐεά ἵπ {θ ποίο οἳ ΥΙ. (Υ.) τν. 
22, ἵο νμ]οὮ 16 1 αβιοϊεηῦ {ο ταίθγ 

ἴ]θ τοκάςς, 

1ΤΙ. 1 τὸ μετὰ τοῦτο] “Τ]μο 
ποχί ροϊπῦ α[ίετ ὑλῖς Ῥτοβεηίς α ἁϊπ- 
ου]{γ.᾽ 

πότερον δεῖ] ΒΠα]] ἴπετο Ῥε α Ρτοροτῦγ 
εἰοπιεπίῖ «ΟτρἩί ο Ρτορετίίθβ οἳ 
Ροο το] ἵο Ῥο {α]εη απᾶ βεῦ ουος 

αραϊπβῦ {οβο οἳ Ίοοο Ῥοοτ, απά {ο 
ἰλοιβαπά {ἴο Ἠανο ε(πα] υγαἱσΏό νγϊτἩ 

ἴπο Άνο Ἠαπάτεᾶ, οἳ ἵ ἴμῖβ ποῦ {ο 

γα Ἰη νηλῖοὮ γοα οαρΏῦ {ο αβίαρ]βΏ 
εα πα ϐγ ἴτπ ὑ]ς τεβροοί, Ῥας ταῖμος, 

εἀορᾶτπο ο ἀῑνίδίοη ρἴνεῃ 4ὔογνε, ἴο 

ἴακο απ εηπα] παπηρεγ οι οἳ Ῥοῦ] 
Ῥοὰΐ6β, {1ο νο Ἱαπάνθά απά ιο 

ἐποιβαπά, απᾶά Ῥ]ασθ η [Πο Παπάς οΕ 
ἴμο Ῥοάγ βο {οτπιεά ἴ]ο εἰοοβίοης απᾶά 
ἴπο οουτίβ ο{ ]αβὔ]οθ.᾽ Ὁπο] 8Θ6επΙΒβ ἴο 
πηθ {μο 66ΠβΘ οἳ {πο Ῥαβεασε, Ὀπί Ι ἆο 
ποῦ {9ε] οἶεαχ 48 {ο ἴμο εχαοί πιθαπῖης 

οἱ {ο οχριθββίοηΏ διελεῖν χιλίοις τὰ 

τῶν πεγτακοσίων, ““τόρατῶτ ἆε πιαπ]τθ 

απθ͵”” δε. Ἠ]]. 
διαιρέσεων] Τηϊ8 νοτᾶ ασαϊη 15 ἆἲβαι- 

οἱ. Βέης τηα]κθ8 πο οπαησο, Ότε, 
νηαθ ερα]νεᾶα, Ιοοξίπο 1ποτθ {ο {1θ 
86ΏΒ06 ἔ]αη {1θ ποτά, Ὦθ {ταπε]αίος 16 
ἑ«οοπβα]ἑαήοπθπη,” απᾶ 8ο Ἠθ σος ἔ]θ 

ὕνο ρτεαῦ ΓαποβίοΏβ οἱ ο οἴπει 

ρίνεη ἵπ ΤΠ. χι, 8, Υἱοϊοτίαβ τουᾶβ 
αἱρέσεων Ίπ 11ο 86η89 οἱ οἰοοίίοπβ. 1. 
Ῥτδίογ ἀρχαιρεσιῶν, πο τοαᾶῖης αἀορθεα 
Ῥγ Βύ. Ἠήαῖτο απἆ Ταπιβίπας. τῶν 
τε αἱρέσεων Ὑνψοα]ᾶά πηακθ α νετ 
βοοᾶ τεαᾶἶπςσ, ΟΕ σοαπβθ, 1 διαιρέσεων 
οαη Ίηθαη ϱἀεοῖδίοηπς οἩπ Ρροϊπίς οἳ 
Ῥο]ογ,᾽ επ 1 νοα]ά ο πο Ῥθρῦ 
τουἵης οἱ αἲ, απά 1 εποα]ά Οήπ]ς τς 
πηϊσηί θθας λμῖς τηθαπῖτης ταίπες θΊναα 
ιαῦ οἳ « ζε[ιροταθΙοι.) 



ντ. (1.8.1 ΠοΔΙΤΙΚΩΝ Η. (7) 911 
’ Ὡ ς/ « ’ ὸ ) χ Ν ὸ 8 Ῥ 

ποτερον ουν αυτη Ί πολιτεία ικαιοτατή κατα το ὀήμοτικον ἡ κρό--. 
1οαἱ εαπα- 

11γ. 
« 

δίκαιον, ἢ μᾶλλον ἡ κατὰ τὸ πλῆθος; Φασὶ γὰρ οἳ ὀημο- 

τικοὶ τοῦτο δίκαιον ὅ τι ἂν δόξη τοῖς πλείοσιν, οἱ ὃ ὁλι- ν 
3 ο Ἀ 7 ῳ) [ή » / Ν - ] 

γαρχικοὶ ὅ τι ἂν δόξη τῇ πλείονι οὐσίᾳ' κατὰ πλῆθος γαρ 
. ’ Ν ’ - ελ .] 3 ’ 5 ΄ 

οὐσίας φασι κρίνεσθαι δεῖν. έχει ὸ αμφότερα ἀνισότητα 8 
ὃς, / 9 Δ Δ ς Ἀ πανε , ἃ Ν 

καὶ ἀδικίαν" εἰ μὲν γαρ ὃ τι ἂν οἱ ὀλίγοι, τυραννις (καὶ γαρ 
Φλ Φ , απ ο, Α κ ν9 λ 
εαν εἷς ΕχΗ πλείω τῶν ἄλλων εὐπόρων, κατα το ὀλιγαρχικον 
ο 3 δι [ή 9 δ) ο/ 9 ε / . 

ἰκαιον αρχειν ὀικαιος μόνος), ει ὃ τι ἂν οι πλείους κατ 
3 / . [ή ’ Ἆ ω) ή . 

ἀριθμόν, ἀθικήσουσι δημεύοντες τὰ τῶν πλουσίων καὶ ἐλατ- 
΄ , ο / Ρο Ὁ) 4 9 ’ π] 

τονῶνο καθαπερ εἴρηται προτερον. ᾖτις ἄν ουν εἰ ισοτης ην . 

. ΄ ο) ’ ” 5 ζω « / ὸ ζ 

ὁμολογήσουσιν ἀμφότεροι, σκεπτέον ἐξ ὧν ὁρίζονται '- 

ων ἀμφότεροι. λέγουσι γὰρ ὡς ὅ τι ἂν δόξῃ τοῦς πλεί καιων αμφότεροι. έγουσι γαρ ως ὃ τι οζη τοῖς πλειοσι 
- . - 4. ” ’ ϊ - 

τῶν πολιτῶν, τοῦτ) εἶναι δεῖ κύριον. ἔστω δὴ τοῦτο, μὴ 
, , Γ » 9 δν ἂν / , 9 Φ ε / 

μέντοι παντως, ἆλλ ἐπειὸδή 9ύο µέρη τετύχηκεν ἐξ ὧν ἡ πὀ- 
.] Ὁ] . - 

λις, πλούσιοι καὶ πένητες, ὃ τι ἂν ἀμφοτέροις δόξη Ἰ τοῖς 
’ - ’ ” 93 ια 9 ’ ’ ς Ὁ] 

"πλείοσι, τοῦτο κύριον ἐστω, ἐαν δὲ τἀναντία δόξη, ὃ τι ἂν 
ς ὶ ϱο Δ / . ω ε δν ’ ε 

οἱ πλείους καὶ ὧν τὸ τίμημα πλεῖον. οἷον οἱ μὲν δέκα οἱ οι 

ὃ) εἴκοσιν, ἔδοξε δὲ τῶν μὲν πλουσίων τοῖς ἕξ, τῶν ὃ᾽ ἆπο- 

ῥρωτέρων τοῖς πεντεκαίδεκα" προσγεγένηνται τοῖς μὲν πένησι 
/ [ων ’ - . ’ ’ - 

τέτταρες τῶν πλουσίων, τοῖς ὁε πλουσίοις πέντε τῶν πενή- 

2 ἡ κατὰ τὸ πλῆθος] ΄Τ]ιαί νγ]ήοἩ 

Ίοο]κβ ἴο παπαρεγ εχο]αβῖγε]γ.᾽ 

κρἰνεσθαι] “Απιοιπί οἳ Ῥτοροτίγ, 
ἴἨ6γ βαγ, Ὠιβῦ Ῥο ἴακεη ἆ8 ἴλῃθ 

βίαπάατά.” 

8 ἀδικίαν] ΄απ{αἴτηςβς.᾽ 

τυραννίς] 14 16 ἵπ Ῥτϊποῖρ]θ α ὑγταπηγ. 
Τμ] ροῖπέ 16 ἀϊβοιββθεά αὖ στεα/οτ Ιεησίῃ, 

1Η. ΧΙ. 7. 

δηµεύοντες] Οοππρατο ΙΙ. Χ. τ. 

4 ὁμολογήσουσυ] “νγμ]ο] Ῥοῦ] α]]κα 

ψη]] αοαπεβοθ ΊἨπ, απά ΠΒ πιαδύ ο 

ραΐμοτεά ὮΥ Ἰοοκίπρ αὖ {πο ἀεβηΙθῖοηΒ 
νηλῖοῖ Ῥοῦμ αἶ]κα σῖνο οἱ ]αβίῖος,᾽ ος 

έλα ἀεβηϊοπ οἳ ]αβίΐοῬ ἵπ ψυη]ο]ι Ῥοῦ] 

Ἀ]ί]εο ασγοθ.) 

ἔστω δὴ τοῦτο, κ.τ.λ.] ο Ἱν 8ο 
ἔλοπ, οπΙγ 1εῦ ας Ἠπηϊς πο πποἆρ 1π 
νγλ]ο] 16 18 6ο Ῥο.) 

ὅ τι ἂν ἀμφοτέροις] Τ]ο βίτεβε ΙΑ, 48 
Ῥε[οτθ, ΟΠ ἀμφοτέροι, «ν]αί Ῥοί] 

{οσείλες βΏδ]] ἀεζεγπιῖπο, ος {1θ τηΝ- 

ΠοτΙῦγ οἳ Ῥοῦ1ι.) 

οἱ πλείους, κ.τ.λ.] «ἜΤ]ο βἷάρ οἩἳ 
π/μΙοἩ γοι Επά πάπηῬεγ απἆ Ίατρθτ ϱτο- 

Ρετῦγ οοπηρῖπαἆ.  Όοπιρατο ἨΝΙ6Ρ. 
{οπυ, ῆἱδέ. 1, 434, ηοῖθ ΤΟΙ7. 

5 οἵον, κ.τ.λ.] 1 ἰα]ο {ο Γο]]ουνίπα 
εχρ]απαθίοη 1π βαὐβίαπος {τοπ Βὶτ 4. 
Οοτπενα]] Τον, Οπ Ορύπίοπ, 234. 

Τ]ετο απο ἴθη τῖοη απά Ὅπγεηῦγ Ῥοο). 
Ρὶκ τῖο] γοίο 9η οηθ βἰάθ, Ἠ{ίθεη Ῥοος 

οη πο οἴπετ, Ἐϊνε Ῥοογ νοίθ ψζἩ 

ἴ]ο Εἰκ τομ. Έοατ τῖος νηἩ ἴ]ιο Π{Γ- 

ἴθεπ Ῥοος. Τ]εἨ 1 1θ να]ααθίοηβ ος 
θαοἷι ατο αάάθά οἩ Ῥοῦ]μ αἰάθρ, ]αέ 

β]ά6 16 {ο Ῥτεναϊ] ν]οβο αρρτοσαίθ 

γαἱααίῖοη ἵ6 πἱσ]θβί, 



Ὅεππουγᾶ- Τωγ. 
ὐἶσοα] εαα8- 

ΜΥ. 

6 

919 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Η. (7) [Τμη. 
ε , 5 -- , 
ὁποτέρων οὖν τὸ τίμημα ὑπερτείνει συναριθµουμένων 

3 ’ « ή [ω) ’ . ᾽ ” ’ 

ἀμφοτέρων ἑκατέροις, τοῦτο κύριον. ἐὰν δὲ ἴσοι συµπέ- 
Δ Λ. / / 5 ’ σ/ - Φλ 

σωσι. κοινην ειναι ταυτῃην νοµιστεον αποριαν ὠσπερ γυν. εαν 

1418 Β θίχα ἡ ἐκκλησία γένηται Ἡ τὸ δικαστήριον" Ἰ γὰρ ἀποκλη- 

4 
Τ]ιο {οτπηᾶ- 
Ώοπ οἱ ἴ]ο 
Ῥεβύ Κῑπά 
οἱ ἀἆθπηπο- 
οΓΔΟΥ. 

[ν] 

/ Ἰ ο ωὴ νά 9 ] . ᾽ ιο 

ῥρωτέον Ἰ ἄλλο τι τοιοῦτον ποιητέον. ἀλλά περὶ µεν τοῦ 
” ] -- ὸ ’ Ὁι ων 7 . « - . .] ’ 

ἴσου καὶ τοῦ ὁικαίου, κἂν Ἰ πάνυ χαλεπον εὑρεῖν την ἁλή- 

θειαν περὶ αὐτῶν, ὅμως ῥᾷον τυχεῖν ἢ συμπεῖσαι τοὺς θυνα- 
µένους πλεονεκτεῖν' ἀεὶ γὰρ ζητοῦσι τὸ ἴσον καὶ τὸ δίκαιον 

4 Α 

οἱ ἵττους, οἱ δὲ κρατοῦντες οὐδὲν φροντίζουσιν. 
- - ’ 4 

Δημοκρατιῶν ὃ οὐσῶν τεττάρων βελτίστη μὲν ἡ πρώτη 
’ ’ 9 το . ’ ’ ” ” λ 

τάξει, καθαπερ εν τοῖς πρὸ τούτων ἐλέχθη λόγοις ἐστι δὲ 

καὶ ἀρχαιοτάτη πασῶν αὕτη. λέγω δὲ πρώτην ὥσπερ ἄν 
ὸ / 3 δή λ δη ε ώ 

τις θιέλοι τοὺς ὀήμους' βέλτιστος γαρ ὀλμος ὁ γεωρχγικὀς 

ἐστιν, ὥστε καὶ ποιεῖν ἐνδέχεται ὁημοκρατίαν, ὅπου σ τὸ 
ο 9 34 [ ε] ον ἁ πι π 4 ῃ 4 

πλῆθος ἀπο γεωργίας ἢ νομῆς. διὰ μὲν γαρ το µη πολλην 
9 / 3 ϱ/ 8 ’ Φιν / 

οὐσιαν ἔχειν ἄσχολος, ώστε µη πολλακις ἐκκλησιάζειν" 
ὸ α] δὲ να 9 - .] - ” ὸ / ΄ 

ια ὁε το ἔχειν τἀναγκαῖα προς τοῖς ἔργοις ιατρίβουσι 

5 µή Ῥε]κ]κου. 

συναριθµουµένω», κ.τ.λ.1] ΄ Ῥοῦ]ι τ]ο] 

απᾶ Ῥοος Ῥεῖης τεοκοπθά Ἰηπ οἩ εἴθ]λετ 
β]άθ τοβρθοίΙγε]γ.᾽ 
6 ἴσοι συµπέσωσι] ΄1 ἴπεγ οἼαπος 
{ο οοπηθ ουῦ θα]. 

ἀποκληρωτέον] πιπβῦ οχο]αἀο ὮΥ ἸΙοῦ 
81η ΥΙ. (Υ.) αιν. 14. 

ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ ἴσου «καὶ τοῦ 
δικαίου] «Τ{ πιαΥγ Ῥο ἀῑβου]{, νετγ ἀπι- 
ου]ς, {ο Επᾶ Ἰηπ «εοτγ υ]λαῦ 18 αἰτιοῦ]γ 

{αΐτ απά αεί, Ῥαῦ 16 16 α πηποὮ Ίεβς 
ἀμποα]γ λαη 6ο Ἱπάπορ {Ποβο Ὑγ]ο .τθ 

Ό]θ βίτοησθχ {ο αοφπθβος ἵπ 16 νηεπ 

{οππά, απᾶ αὈβίαϊτ Ετοτη θποτοβδοΏππθηϐβ 

οἩ {ἠμαῖτ πεϊρηῬοιτβ. Τί 1Β 6γετ {πο 
ψθακον Ὑηο 8θε]ς {ου Ἰαβᾶσο, νμ]]θύ 

Όλο Αίτοηρ ὙΨΠΟΙΥ πορ]εοῦ 10. Όοπι- 

Ρατο ΤἩπογ. Υ. 890-105. 

1Υ, τι τάξει] «π ΡοβΙϐ]οη.᾽ 
πρὸ τούτων] Ὢθ6ο ΤΙ, 6, τῇ µεθόδῳ 

τῇ πρὸ ταύτης. 

ὥσπερ ἄν τις διέλοι τοὺς δήμους] 

ἑαάορᾶπρ {πε ἀῑνίείοιπ οἱ έ1ε δῆμοι, 
απᾶ τηακίησ {πε οοπβΙὑαἴους 1π νγ]οὮ 

ἴΠοΥ αγθ ΒΙΡΤΘΙΩΘ οοττεβροπά ἵηπ οτἆες 
νηνἩ ο. οτάετ οβίαὈΙε]θά απποηπς 
{Πθηῃ.) 

βέἐλτιστοξ] απᾶ 8 βπο] πρῶτος, απά 
ο δημοκρατία ἵη νγβῖο]ι 16 ἶ6 βαΡτεπΙθ 

νη]] Πποετοίοτο Ῥο βελτίστη απᾶ 8ο 

πρώτη. 

ὥστε καὶ ποιεῖν] ΄Βο ἐλαῦ γοα οΛΏ 
ψηλού ἀϊβου]0γ πια] ο ἆεπποσταςγ, 
ος ΄γοα οςἩ τηακθ α ἀεΠΙΟΟΓΑΟΥ ὙγπΙοΕ 

ΒΊα]1 Ῥο νγοτίῃ βοπιείΠηῖηρ.᾽ 

νομῆς] Ῥε]ονν, 11. 

2 τὸ μὴ ἔχειν] Τ]ιο οἀἴίοτβ απά οοτι- 

τηθηζαίοτβ βαΠετ {πῖδ μὴ ἵο ρίαπᾶ 

απ1εί]γ, Ότί 16 β6θτηβ {ο πο ἐλπαῦ 1 
οασ]Ώῦ {ο Ῥο οπι]σθᾶ, ἵπ {αοῦ ενα υγ] 
6 ἴΠο Ῥαβεᾶσε 15 οοπίταάἱοθοτγ. Τη 
ἴπο Πτβί οἸαιβο {ο Ῥθορ]θ ατε βαρΏροβθά 
ἴο Ἠανο ποῖ τηπο, Ῥτοροτίγ, Ίπ ἴλο 
βοοοπᾶ ἴΠεγ ατα βαρροβθεᾶ, ση ια 

οχἰίηρ τοπά]πς, ποῦ {ο Ἰανο Όμο 



ΠΠ. (Σ1.) 4.] ΠΟΔΙΤΙΚΩΝ Η. (7.) 919 

Τ]ι6 {οτπλα- 
. 6ἴοη οἳ Όιθ 

ζεσθαι τοῦ πολιτεύεσθαι καὶ ἄρχειν, ὅπου ἂν μὴ ᾗ λήμματα μοαξ Κῑπά 
ἱ { ἆθπιο- 

0Γ8ΟΥ. 

- - Ν / 

καὶ τῶν ἀλλοτρίων οὐκ ἐπιθυμοῦσιν, ἀλλ᾽ ἥδιον τὸ ἐργα- 

’ .) .] - 9 - ε .ἳ 9 - ὀ, 4 

μεγάλα ἀπο τῶν ἀρχῶν. οἱ γὰρ πολλοὶ μάλλον ὀρέγονται 
- ’ ἳ - - ο Δ λ 3 

τού κέρδους ἡ τῆς τιμῆς. σημεῖον ὃέ' καὶ Ύαρ τας ἀρ-. 

χαίας τυραννίδας ὑπέμενον καὶ τὰς ὀλιγαρχίας ὑπομένουσιν. 
./ ' 9 ) 2 ’ λ ’ αν ο ’ 
εαν τις αύὐτους ἐργάζεσθαι μὴ κωλύη μηὸ ἀφαιρῆται μηθέν' 

4 ἲ - - - 

ταχέως γὰρ οἱ μὲν πλουτοῦσιν αὐτῶν, οἱ ὃ᾽ οὐκ ἀποροῦσιν. 
ο/ δὲ Δ / Ὡ] ο ον ΔΑ λ Σω) » - 

ετι ὁὸε το κυρίους εἶναι του ἑἐλέσθαι καὶ εὐθύνειν αναπληροῖ 4 
Δ νά ὸ 9 / 5 » λ φας: Ά δή 

την ἔνθειαν, εἴ τι φιλοτιμίας ἔχουσιν, ἐπεὶ παρ᾽ ενίοις ὀήμοιςν 
Λ η ν. κ ο 

κἂν μὴ µετέχωσι τῆς αἱρέσεως τῶν ἀρχῶν ἀλλά τινες αἱρετοὶ 
Ν ’ 5 ’ ο . ’ - . ’ 

κατα μερος εκ παντῶγν. ῴσπερ εν Μαντινείᾳ, του δε βουλεύε- 

οι 

’ ε ω) ” - - ια - ’ 

σθαι κύριοι ωσιν, ἱκανῶς ἔχει τοῖς πολλοῖς. και δεῖ νοµί- 
Ν - ὉὈὶ - ’ 

ζειν καὶ τοῦτ᾽ εἶναι σχΏμα τι δημοκρατίας, ὥσπερ ἐν Μαν- 
ῃ » 9 ὃ Δ ἂν 9 / » λ . / 

τινείᾳ ποτ ἣν. ιο ὁή και συµφερον εστὶ τη προτερον 
ε / / 3 « [ ” « - .) Δ 

ῥηθείση δημοκρατίᾳ καὶ ὑπάρχειν εἴωθεν, αἱρεῖσθαι µεν τας 
3 8 . .α/ ] ’ ’ ” λ Δ [ 

ἄρχας καὶ εὐθύνειν καὶ δικάζειν παντας, ἄρχειν δὲ τὰς µεγί- 
4 8 3 8 ’ Δ Ν 

στας αἱρετοὺς καὶ ἀἄπο τιµηµάτων, τας μείζους ἀπὸ µει- 
/ 3 κ Ν ’ 4 ὸ ’ 9 ν ) ὸ 

ζόνων, ἡ καὶ ἀπο τιµήµατων µεν µηὀεμίαν. ἄλλα τους ὀυνα- 
’ α) ’ δὲ ’ ο ’ 6 

µένους. ἀνάγκη 9ὲ πολιτευοµένους οὕτω πολιτεύεσθαι κα- 
- 4 4 . - 

λῶς (αἵ τε γὰρ ἀρχαὶ ἀεὶ διὰ τῶν βελτίστων ἔσονται 
/ ’ 4 ” 9 ’ . ο 

δήμου βουλομένου καὶ τοῖς ἐπιεικέσιν οὐ φθονοῦντος) 
- 9 ’ . / 9 ο - ’ 

τοις επιεικεσι και γνωριμοις αρκουσαν εἶναι ταυτην 

πθοθββατίθς οἱ 49. Τὸ πιακθς γενν | ΧΠΠ. 8. 
ᾳοοἆ 8εη8ο 1{ {πο μὴ 16 οπαθύοά, Τ]μο 

Ῥθορ]ο Ἰαβ ποῦ πιποἩ Ῥτορετίγ, απά 

ἰλοτοίοταο 16 οαπποῦ οοπιπηαπᾶ Ιεἴβατο, 

4 ἀναπληροῖ, κ.τ.λ.] ΄ Βαββοθς ἐλμεῖγ 

ναηῦ 1 {Π6Υ {66ἱ 6οπιθ απηβϊθΙοη.᾽ 

ἐν Μαντωείᾳ] Οοπαιρατο Ετοίθ Χ. 54. 
Ῥα0 105 Ίας ιο πθοθββασίοβ οἱ 16, 8 αν 

Ῥαβῖβ {ο Ῥτουθθά οἩἨ, απά βο ἵω βρεπάβ 
198 0παθ οἨ. 105 Ῥιβίηπθβς απά ἆοθβ πού 
οονεί 105 πεϊρΏροιτ Ῥτορετύγ, Ῥαΐῦ 
ΒΠάβ νγοτ]ς Ῥ]θαβαηίετ λαη τηϊχίηρ 1η 
Ῥο]οϐ απά Ἰο]άϊπς ο[ῃοο. Τό Ἰαβ, 
Ίπ {8οῦ, ιο Όπνο στεαί τοπιθά1θς ασαἶπθῦ 
οογείοιβηθΒϐ απἀά 106 ο81868 απά 
6ΟΠΒΘ4ΙΕΠΟΘΒ, οὐσία βραχεῖαξ-τάναγ- 

καῖα απά ἐργασία. Όοππρατο ΤΙ. Υ. 

12. 

8 ἐάν τις αὐτούς, κ.τ.λ.] Οοππιρατο 
Του {ιο βαπιο Ἰάεα πεατὶν ΥΠ. (Υ.) 

Μαπίϊηθα, “8ο πιοάεταίθ ἵη 158 ἆθπιο- 

οταῦ]οαὶ θεπάθηοίΙθβ 5 {ο τθοθῖνθ ἃ 

{ανουταῦ]ε Ἱαάσπιεηῦ,” 

5 τοὺς δυναµένους] 1ο οαραοἳῦγ 
Ἠοτο Ιπάϊσαίθᾶ 19 βαρροβεᾶ ὮΥ 8οπ1θ {ο 

Ῥο νου. ἘῬαῖ ἵ6 βατεΙγ 16 Ῥεΐζζετ {ο 

ἰα]κθ ἴΠο 8εη86θ οἱ ΄αβΙΠ10γ,᾽ σεπετα]1γ. 

« Εάμιρκοαϊί,”” Βύαμτγ. δύναμω τῶν 
ἔργων τῶν τῆς ἀρχῆ. ΥΠ. (Υ.) 

ΙΧ. Ἱ. 

6 διὰ τῶν βελτίστων] ΄ἵπ ἴιο Ἰατιάς 
οἳ πο Ῥοβῦ. 
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[ή Το ἴουπια- τάξιν' ἄρξονται γὰρ οὐχ ὑπ ἄλλων ἆχειρόνων, καὶ ἄρξουσι 
61οἨ οἳ {πο " κ ο κ 9 ν [ ε ) ν . 
Ῥοφὲ Χἰπά, θικαίως διὰ τὸ τῶν εὐθυνῶν εἶναι κυριου ετέρου. το γαρ 
ος ἆεπιο- 93 / θ Δ η - 9 - - 4 ο] ὃ ’ 
απο. ἐπανακρἐµασύαι, καὶ µη πάν ἐξεῖναι ποιεῖν ὅ τι ἂν όξη, 

’ . / « 8 5 / ζω) ’ ια ο . ’ 

συμφέρον εστιν’ ἢ γαρ ἐξουσία τοῦ πράττειν ὃ τι ἄν εθέλη 
1319 7 .] δύ Ρ πο ο. - 9 , - 

τις οὐ δύναται φυλάττειν τὸ ἐν ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων φαῦ- 
ς . α.. / ιό Ώ 

λον. ὥστε ἀναγκαῖον συμβαίνειν ὅπερ ἐστὶν ὠφελιμώτα- 
' . πι / ” 4 α] - 3 

τον ἐν ταῖς πολιτείαις, ἄρχειν τους ἐπιεικεῖς ἀναμαρτήτους 
ε Δ ’ - ͵ 

8 ὄντας, μήδὲν ἐλαττουμένου τοῦ πλήθους. "Ότι μὲν οὖν 
Ὀ] - ὃὸ - 1, ’ 4 ὸ 8 αμ.) α Ἔ 

αύτη τῶν ὀημοκρατιῶν αριστη, φανέρον, καὶ ὁια τιν αἰτίαν. 
ο κ. Δ ω ΐ Α . 

ὅτι διὰ τὸ ποιόν τινα εἶναι τὸν ὃημον" προς δὲ τὸ κατα- 
’ .] λ Α πι ᾽ - 

σκευάζειν γεωργον τον δῆμον τῶν τε νόμων τινες τῶν παρὰ 

τοῖς πολλοῖς κεικένων το ἀρχαῖον χρήσιμοι πάντες, ἢ τὸ 
ων 9 ο [ή - ’ .] Ὀ] . ’ 

ὅλως μὴ ἐξεῖναι κεκτῆσθαι πλείω γην µετρου τινος Ἠ ἆἀπο 
’ ο ἳ . ” 8 .] / ων .] ’ 

9 τινος τόπου προς το ἄστυ και την πόλιν. ἦν ὃὲ τό γε 
9 - . - /΄ ’ 4 - 

αρχαῖον εν πολλαῖς πόλεσι νενομοθετηµένον μηδὲ πωλεῖν 
.] η .] ο ’ ” 4 . Γι] ’ 

ἐξεῖναι τους πρὠτους κλήρους. ἔστι δὲ καὶ ὃν. λέγουσιν 
κ /' ’ ω - 4 ὸ ’ Λ 4 / 

ξύλου νοµον εἶναι τοιούῦτον τι ὀυνάμενος, το μή δανείζειν 

7. ἐπανακρέμασθαι] “ο Ῥο ἀἄερεῃ- 
ἀεπί,᾽ «τεονετ ἆθ.᾽ Το Ῥε απἆετ οοἩ- 

ἴτοὶ απἆ {ο {6ε] τεβροπβϊΡΙΠ{γ. 

Φυλάττευ] “οπηποῦ οἩθο]ς, ΄οοτη- 
Ῥτεβς,᾽ “ρυατά αραϊπεί,) {οτ {πο πη]ἀἆά]ε 
Β6ΠΏ8Θ ΔΡΡΘΩΙΑΒ. θε 1οβοοζκ αά ΡΥΥΙ. 
363. 

μηδὲν ἑλαττουμένου τοῦ πλήθους] 

κ. ρεβο]πιᾶ]ευί,᾽ Φίαςτ; αν] εὔ 

οοπιρτϊπηό,””. Βύ. ἨΠ. Ὑποαῦ αΏγ 
Ίο88 {ο ἴπο ρτοαυῦετ ΠΊΠΩΡΟΣ,᾽ 18 λα 

ἐταπβ]αθίοη Τ Ῥτείετ. Οτ 1 Τδ ΤΟΤΕ 

βυρ]εσᾶνε, α8 πε πο ἰταηβ]αβίοιβς Τ 

Ῥανο αποίθᾶ 86επῃ {ο τηλ] Πο} ὁἨι- 
οαέ 61 τηα]οτΙέγ ΓεεβΙπρ 1ὔ6ε]{Ε απ/[αἶτ]γ 
ἐτονίοά απά ΑἩογη οἱ 105 {111 τὶρ]ι{5,᾽ 
ἑπ]πηῖς 1η οτάἵπεπη οορ].᾽ 

8 τῶν νόμων] Ίἴιο τε οἳ Βεκ]κοτ' 
ἰοχί 18 π]οΙΙγ Ααρεγβαοις πι ἴπα 
οοπίεχζ. ἜΤηο καὶ ἵηπ 8 9, ἔστι δὲ καὶ 

ὃν λέγουσιν, ἆοθβ ποῖῦ αὖἲ α]] 666ΠΏ ὗο Γθ- 

ααἱτο 16, ἐλοαρΏ 16 ππδΥ Ἠανο ]οά ὔο 158 

ΙΠΒΘΥΩΟΠ. 

µέτρου τινός] Τη 18 Αἰπι]]αχ {ο ιο 

δοηαοἰπιεηίς οἱ {πο Τοἴπίατ 13178. 

ἀπό τινος τόπου] Το (ἄτεε]ς 5 ποῦ 

ΥΘΙΥ 68Υ. Τ]ο Ῥοβῦ πα, ῬεΏδΡΒ, 
18 {ο ἔα]κε 15 ]αςί ας 16 βἰαπάς. ΤΠ ναβ 

ἃ Ίων οἶ]εγ ἐ]λαῦ η πο ο8δε αἱ 1] 
αλοπ]ά 165 Ὃο Ἰανν{α] {ο Ῥοββεβς Ἰαπά 
Ῥεγοπά α οετύκίη απαπ{ὐγ, οἳ, Ἰξ ποῦ 
βο αἰτιησεηύ ος {λαί, ποῦ Ῥεγοπά α ο6Γ- 
ἑαΐη απαπὔγ ἵηπ α ρῖνεηυ ἀῑδίτιοί, πας 

ἀϊδία]οί ἀθθεγπαϊπεά Ὦγ 1096 Ῥοβίδίοη τθ- 
Ἰαήνε]γ {ο ἴμο οἵγ. ἨΗΥ πο Ἠανα 
Ῥοί]ι τὸ ἄστυ καὶ τὴν πὀλιν 1 ἆο ποί βεθ. 

Ἰ 5εθ πο ρτοιπά ΓΟς αΠΥ ἀϊβποβίοῃ 

Ρεῖπρ τοααϊγθᾶ Ὦγ πο 8ΕΠΡΘ. 

ϱ μηδὲ πωλεῖν] Οοπηρ. ΤΙ. ντ. 6. 7. 

Οσγ]ας. Οπ ῖ Ίαν 1 οπηποῦ τηκ]κθ 
οαῦ 1ΠΟΤΥΘ ἔπατ Ἱγ]αῦ 18 σαϊποά Τγοπα 

018 Ῥαβεαρθ, 

τὸ μὴ δανείζειν] ΄ Τμαϊ 16 ννα5 πο Ίανν- 
{α] ο Ἰεπά ΠΠΟΠΘΥ ΟΠ ΒΟΙΠΘ βρεοϊβεά 
Ῥογῖοη οΓ {16 οτῖσῖπα] αιαπθῖϐγ οἱ ]απά 

ονηθά ὮΥ εαοι. πο Ῥτορπείος 
παϊσ ή, Ῥουτούγ οπ ιο βοοιπΙΏγ, 54Υ, οἳ 
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εἴς τι μέρος τῆς ὑπαῤχούσμα ἑκάστῳ γής. νῦν δὲ δεῖ διορ-ς Ἔμο παν 
αοπ ο 

θοῦν καὶ τῷ κ λήτκων νόμῳ: πρὸς γὰρ ὃ λέγομεν ἐστὶ Ὀοκί ]πά 
οἳ ἆεπιο- 

χρήσιμος. ἐκεῖνοι γάρ, καίπερ ὄντες πολλοὶ κεκτήµένοι οταογ. 

δὲ γῆν ὀλίγην, ὅμως πάντες γεωργοῦσιν' τιμῶνται γὰρ οὐχ 
σσ . ’ . 3 Ν - ’ - 1ο 

ὅλας τας κτήσεις, ἀλλα κατα τηλικαύτα µθρια διαιροῦντες 
4! .» 5 ε / - ῃ 4 4 / 
ὡστ ἐεχειν ὑπερβάαλλειν ταῖς τιµήσεσι και τους πένητας, 

Δ Δ Ν Δ - ’ Αα ’ 9 ς 

μετὰ οὲ τὸ γεωργικὸον πλήθος βέλτιστος ὀῆμός ἐστιν ὅπου 
- Φα 4 . Αα α) α] ’ 8 Ν ε, - 

νομεῖς εἰσι και ζῶσιν ἀπὸ βοσκηµάτων: πολλὰ γαρ ἔχει τη 
3 .] .ἳ 

γεωργίᾳ παραπλησίως, καὶ τὰ προς τας πολεμικὰς πράξεις 
’ 8 . 

μάλισθ᾽ οὗτοι γεγυμνασµένοι τὰς ἕξεις καὶ χρήσιμοι τὰ 
ο ν 3). , 

σώματα καὶ δυνάμενοι θυραυλεῖν. τα ὁ) ἄλλα πλήθη πάντα 
’ 9 ΑΦ ε λ ’ - - 

σχεδόν, ἐξ ὧν αἲ λοιπαι δημοκρατίαι συνεστᾶσι, πολλῳ 

φαυλότερα τούτων' ὁ γὰρ βίος φαῦλος, καὶ οὐθὲν ἔργον 

μετ᾽ ἀρετῆς ὧν μεταχειρίζεται τὸ πλῆθος τό τε τῶν βαναύ- 
- Δ 

σων καὶ τὸ τῶν ἀγοραίων ἀνθρώπων καὶ. τὸ θητικὀν. ἔτι 
δὲ 4 λ ᾽ 4 9 Δ ἃ ν / - Ν 

ἐ διὰ τὸ περὶ τήν ἄἆγοραν καὶ τὸ ἄστυ κυλίεσθαι πᾶν τὸ 
- ’ Ὀὶ 3 - ς ἷά 9 ’ Ἂ ε ) 

τοιούῦτον γένος ὡς εἰπεῖν ῥᾳδίως ἐκκλησιάζει οἱ δὲ γεωρ- 
- 4 ια ’ . 4 - 

γοῦντες διὰ τὸ διεσπάρθαι κατὰ τὴν χώραν οὔτ᾽ ἀπαντῶσιν 
ΩΩ) ε / δέ ο ὸ ο. ο δὲ Δ 

οὔθ οµβοιως ΟεΕΟΥΤαι της συνοὀοου ταυτής. οπου οε και συµ- 

Ῥα]{ Ἠϊ6 Ἰαπά, Όαῦ πο οὔ]ιετ ια] τααβύ θυραυλεῖν] ΄ ο Ῥΐνοιας,) απᾶ βο Ἱκεερ 
Ῥε Κερί οἶεατ οἱ αἰἱ Ιποιπῃρταποθ. 

ΑΡΗΥωΡαΠΒ. Το Ἱπλπαριίαπίς οἳ 
ΑΡΙγΒ ἵη Ῥα]επο. 

19 τιμῶνται γάρ] “ΤΠεγ ἆο ποῖ ταῖθ 
ἴλο πνλο]θ οἱ ]θ Ρτορεγῦγ εαο] ΟΥΩΒ;᾽ 
ΑΓΙΟΙ] {λοιρῃΏ ὑλαῦ ν]οῖο Ὀε, «Ῥαῦ Όιεγ 
ἁϊν]ιάε 16, απᾶ ταῦε β4οἩ α ΒΠηΦΙ] ρατῦ οΕ 
16 ἴπαῦ 6Υθ6η {1ο Ῥοος οαη πηθεῦ ἴμο 

ἀθπιαπά απᾶἆ ῬραΥ {πο απιοαηῦ οἳ υμεῖτ 

ταῦθ  ΤΗΘΥ α4το οοπβθ(πθη/{]γ {τθθ 
{τοπα πο (επιρίαὔιοη ὕο οποιπηΡρετ 61θ 

τοβῦ ος ὑπαῖγ Ῥτορετίγ, απά βο ποῦ Παβ]θ 
{ο ιο στεαῦ ἄπησετ οἱ Απια]] Ῥτορτίθ- 
{918, ἐ]ιαῦ οἳ Ἠανίπς {ο βε]] ὑμεῖτ ]απἆ 

{ο βοῦ {Πθπιβε]νος οἶεαγ {Τοπι [πετ 

οὐ]ρσαῦίοπβθ. πο] 86εοπ]8 {1ο ππεαπῖηρ 
οἱ ἴμο Ῥ8ββαςδο απά ἴ]ιε Ῥεατίησ οἱ ἴ]θ 

Ίανν ἵπ ααθβίοη. 9 Ἠπνο ποῦ ΚΠουγ- 

Ἰεήρσο εποαρ]Ώ {ο Ῥο ΥοΥ οοπβΠἆςηῦ οη 
ΒιοἩ Ρρο]ϊη(ς, 

11 ἔχει] 5ο. ἡ νοµή. 

ἴπο Ποιά, Τ19 τεπιατ]ς8 γγου]ά αΡΡΙΥ ο 
ἴλο Βαπηπίζθβ, 

12 οὐδὲν ἔργον μετ’ ἀρετῆς] “«Ἰεῖπθ 

4ογ Ῥοβο]μά[ήραησεη,” Βίαμν, Νο 
οηθ ο{ πο οοοιραὔίοΏ8 οη πγΠίο]ι ἴ]θ 

τη8β8 18 επσασεἆ Ἰπγο]νειβ αΠΥ πιοτα] 

οχοεῄεποθ.᾽. Οοπιρατο {ος 0] βίτοπρ 
αἀἆγαιβο {εε]ης ἰοψατάς {ο ατίβαιι 
απά οοπιπηεγοῖα] οἶαβα, 1. ΧΙΠ. 13, 

111. γ. 

μεταχειρίζεται] Τηπο, 1. 138, ΄λαγθ 

Ίπ ὑμεῖτ Ἠαπάβ, ΄Ἠαπά]ο.᾽ 

13 κυλίεσθαι περὶ τὴν ἀγοράν] ΄ τοῖ]- 
Ἰπα, “]ουαηπσῖης αροιαί, “οἰτοιπα{ογαπαί 

Ἠοιηϊπθβ.  ΌὉοπιρατθ Αοΐβ, ΧΥΠ, 6, 

ἀγοραῖοι. 

οὔθ) ὁμοίως δέονται] «Νου ἆο ἴεγ 
εαπα]]γ νη δι α ούνη ρορα]αθίοη {9ε] ἐἶιθ 

παπό οἳ 06 πηθεηρ. Τί βίτοηρος 

βοοϊα] {οπάςποΥ οἳ {ο Ἰαἱέ6Υ 18 πιοτεὶΥ 

ποὐϊορά 38 ο Γαοἳ, ποῦ ἀνγο]ῦ οἩ 38 3 
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4 ν) ’ 3 / 4” 4 

όν: . βαίνει τὴν χώραν την θέσιν ἔχειν τοιαύτην ὥστε την χώραν 
10η ο 16 

ἵ 4 - 2 α / » 
Ῥορέ Κἱπά πολὺ τῆς πόλεως ἀπηρτῆσθαι, ῥάδιον καὶ δηµοκρατίαν ποιεῖ- 
οἱ ἆθπιο- θ ν 4 λ δωσει. / λ Δ λ2θ 
οπογ.  σὔαι χρηστην και πολιτειαν ἀναγκάζεται γαρ το πληθος 

αν Αα ” 4 5 ο - ο) 

ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ποιεῖσθαι τὰς ἀποικίας, ὧστε δεῖ, κάν ἆγο- 
- . 4 - λα - . 

ραῖος ὄχλος ᾗ, μὴ ποιεῖν ἐν ταῖς δηµοκρατίαις ἐκκλησίας 
/ - . 4 , / - 4 Ὁ Ξ 

15 ἄνευ τοῦ κατα τήν χωραν πλήθους. 1Πῶς μὲν οὖν δεῖ κατα- 
Τ]ο οἶμετ 

ΚΙπάβ. 
’ 4 / Ν ’ ὸ / ”/ 

σκευάζειν τήν βελτίστην καὶ πρὠτην ὁημοκρατίαν, εἴρηται" 
' ᾽ δὲ 4 - Ν 5 ε ’ Ν ὸ - 

Φανερον ὁε καὶ πῶς τας ἄλλας' επομένως γαρ ὁεῖ παρεκ- 
/ ο Ν ”- 4 ηθ / 4 δὲ 

1419 8 βαίνειν καὶ το χεῖρον ἀεὶ πλήθος χωρίζειν. τήν ὁε τελευ- 
Ν .ἳ ’ - ’ 

ταίαν, διὰ τὸ πάντας κοινωνεῖν, οὔτε πάσης ἐστὶ πόλεως 
’ ” ϱ 2) ὸ / 8 - ’ λ - ἔθ 

Φεέρειν, οὔτε ῥᾳδιον ὀιαµένειν µῆ τοῖς νόµοις καὶ τοῖς ἔθεσιν 
Ὁ , 8 .] δὲ Δ θ ’ ’ . ὸ 

16 εὖ συγκειµένην'' προς 9ε το καθισταναι ταύτην την ὀημο- 
ΔΝ Αα - Ν 

κρατίαν. καὶ τὸν ὃημον ποιεῖν ἰσχυρὸν εἰώθασιν οἱ προε- 
- - ’ ’ - 

στῶτες τῷ προσλαμβάνειν ὡς πλείστους καὶ ποιεῖν πολίτας 
4 ’ λ ῃ, ἀλλὰ 4 4 ο) 4 4 9 

μή µόνον τους γνησίους ἀλλα καὶ τους νόθους καὶ τοὺς ἐξ 
- ’ η ” .] 

ὁποτερουοῦν πολίτου, λέγω δὲ οἷον πατρος Ἶ μητρός" ἅπαν 
.ἳ ] - ο Α ’ ὸ ρ” αλλ . ο) 4 

17 Ύαρ οικειον τούυτο τῳ τοιουτῳ ηκῷῳ μµα ΟΥ. ειωσασι μεν 

5 ἃ δὲ φθείρειν συμβαίνει καὶ ταύτην καὶ τὰς ἄλλας πολιτείας, εἴρηται πρότε- 
ρον τὰ πλεῖστα σχεδόν Βοκκετ, 

αάναπίαρο. Τη Γποῦ 16 ν/θβ ποῦ ΒΟ Ιπ 

Ατκζοί]ε” 6768. 

4 τὴν χώραν πολύ, κ.τ.λ.] ΄Τ]1ο 

οοαπτγ Ὑηη]ο] 18 ου]ναιθᾶ ἵβ νοιγ 

ἀἰθίαπί [τοπα, Γαχ τεπιονθά {τοτη ἴμο οἱ ςγ.᾽ 
ἀπηρτῆσθαι οοοτβ Ίπ [Πῖβ 86ΏΡΘ 1π 

ΤεπιοβίΠεηθβ. 
ποιεῖσθαιτὰς ἀποίκιας-- ἀποικίζεσθαι] 

{ο πιαζο βαἰζ]επιθηίβ ἴπ {πο οοαπ/{τγ, 

38 16 νγοτθ. “Ἐπιρτετ ἆθ Ία νί]θ,” 

ου, Ἠ]. 
κἄν] ΄ονεπ Ἡ ἴἼετο Ῥο Ίαγσο ΏΆΤΗΡΕΤΒ 

οἱ {ονψΏ Ῥορι]αθίοἨ, ποῦ {ο αἶ]ουν 16 ζο 
πηθθῦ πη λλοαῦ ἴπο παπηΏετβ τοβ]ἀθηῦ ἵπ 

ἴλπο οοιη{αγ. 1ο Ἰαΐοτ Ἔοπιαη Ίθ- 
Ῥαῦηο {αγηῖρ]ιος Ἰαβίταίοης οἳ ἴ]ο 

ἀϊκθίποίίοη Ῥδύσεεη ο {ον απά ἴμθ 
οουπίτγ Ῥορυ]αίίοἨ, απά 1 ἵππρου- 
ἰαπῇῦ Ῥεατίης 9η βεγετα] οἱ πο Ῥο]ἱ6]σα] 

ἀθοίβίοηθ. 

-απ5 ἑπομένως] “« Ῥοτναίο οτᾷΙηθ,” 

ΤΠεΥ τηρεί ἀενίαίο {νοπα ιο Βτβῦ απιᾶ 

Ῥαρῦ {οττη ἵπ α τόσπ]ασ, Ἰοσϊσα] ογάςτ,᾽ 
ἐνηίλ α ἆπο τεσατά {ο Ἰοσίοα] ο0Ώ8θ- 
4πεποθ.᾽ παρεκβαίνειν 86ΕΙΩΒ ερ αῖνα- 
Ἰεπῦ {ο παρεκβάσει Ὑίνεσθαι. ΟΕ 
οοςΥ56 {1ο εαρ]εοῦ «Ἡαπσος ἵπ {πο ο.8θ 
οἱ χωρίζει, νλῖο] 16 αὐτοῦ] αοΏϊνο. 

τοῖς νόμοι καὶ τοῖς ἔθεσυ] «Ίπ ἴ]α 
Ίανγς απά Ἠαβ108 οἳ {ο Ρεορ]θ.᾽ 

Τ]ο οοπο]αάῖπς οἸααβο οἱ 0118 βεο- 
ὕοἨ τηαβύ Ῥο {μτονπι οαῦ οἱ {πο {εχέ, 
5 Αἰπηί]ατ οΠ68 Ίάνο Ίθοι Ἠο6βοτο, 
λετε 8 α στθαύετ επιρίαθίοη Ἠετθ 

ἴΠαη αὖ ο επά οἳ ΟΠΗ. Τ. ἰο αἀορέ 
ΦΡΘΗΡ6Ι’8 τεπηεάγ απά οἨαησε {πε ραςῦ 
Ἰπίο πο Γπύατο 1ἴθηβο, ἹΚεερίηπς ἴἶθ 
πηθΙη Ῥατῦ οὗ {με τεπηατ]ς, 

16 καί τὸν δῆμον] καί ἵψ «Ῥοί]μ,) 
τῷ προσλαμβάνεα] Όοπιρ. Ἠετοά. 

γ. 66, προσεταιρίζεται τὸν δῆμον. 

ποιεν πολίτας] Όοπιρατθ οἳ {Ες 
βαρ]εοῦ ΤΙΠΙ. π. 4, Υ. Υπ. 8. 

ἅπαν Ὑάρ, κ.τ.λ.] {ος ποπο οἳ 
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Ὡ ε . ’ ϱ/ ο ’ 
οὖν οἱ δημαγωγοὶ κατασκευάζειν οὕτως, δεῖ μέντοι προσλαμ- 

/ - ο 

βάνειν µέχρις ἂν ὑπερτείνη τὸ πλῆθος τῶν γνωρίµων καὶ 
) / ν ’ 4 ’ [ή « ’ 

των µέσων, καὶ τούτου µή πέρα προβαίνειν' ὑπερβάλλοντες 
Ν 3 

γὰρ ἀτακτοτέραν τε ποιοῦσι τὴν πολιτείαν, καὶ τοὺς γνω- 
νε Δ Δ ὧν 

ῥίµους πρὸς τὸ χαλεπῶς ὑπομένειν τὴν δηµοκρατίαν παροξύ- 

νουσι μᾶλλον, ὅπερ συνέβη τῆς στάσεως αἴτιον γενέσθαι 
] κκ ’ 9 / . .] Δ ” 3 δὲ 

περι Πλυρήνην' ὀλίγον µεν γὰρ πονηρον παρορᾶται, πολυ ὁε 
’ 9 9 - ω / 5 3 δὲ 4 Δ 

γινόµενον ἐν ὀφθαλμοῖς μᾶλλόν ἐστιν. ἔτι ὁὲ καὶ τὰ τοι- 
- ’ 

αὔτα κατασκευᾶσµατα χρήσιμα πρὸς τὴν δημοκρατίαν τὴν 
ι [ω] 

τοιαύτην., οἷς Ἰλεισθένης τε ᾿ Αθήνησιν ἐχρήσατο βουλό- 
- ν 

µενος αὐζῆσαι τὴν δημοκρατίαν, καὶ περὶ Κυρήνην οἱ τὸν 
- ’ η 

Φημον καθιστάντες. Φφυλαί τε γὰρ ἕτεραι ποιητέαι πλείους 
Ν / αι] λ ων »./ ε ω) ’ ” 3 / 

καὶ φρατρίαι, καὶ τα τῶν ἰδίων ἱερῶν συνακτέον εἰς ὀλίγα 
8 ’ 4 ’ / νά Ἀ Φ/ / . 

καὶ κοινα. καὶ πάντα σοφιστέον ὅπως ἂν ὅτι μαλιστα ἀνα- 
- ’ - 

μιχθῶσι πάντες ἀλλήλοις. αἱ δὲ συνήθειαι διαζευχθῶσιν αἱ 
ι] ’ 

πρότερον. ἔτι δὲ καὶ τὰ τυραννικὰ κατασκευάσµατα ὀημο- 
Ν » ’ [ο 

τικὰ δοκεῖ πάντα, λέγω ὃ᾽ οἷον ἀναρχία τε δούλων (αὕτη 9) 

ἂν εἴη µέχρι του συμφέρουσα) καὶ γυναικῶν καὶ παίδων, καὶ 
- [ο Δ 

τὸ ζῆν ὅπως τις βούλεται παροράν. πολὺ γαρ ἔσται τὸ 
ωὸ ’ ’ [ο ο 8 - - . 

τῇ τοιαύτη πολιτείᾳ βοηθοῦν' ἦδιον γὰρ τοῖς πολλοῖς τὸ 
ον ’ υ] ᾽ 

ζην ἀτάκτως Ἰ τὸ σωφρόνως. 

βιοῖι οἼαββο» ατα απ]ζθ 41ἱ6Ώ {ο α ἆο- 

ΊΊΟΟΓΑΟΥ οἳ 0] ΚΙπά.᾽ 

τ7 δεῖ μέντοι, κ.τ.λ.] ΄Τπο τὶσ]ῦ 
(ης, ΤοἸγεγετ, 186 {ο αββοοϊαίο Β1ο] 

εἰεπιεπίς υϊθ {ο εχϊβάπο οίσεηβ 

οηΙγ αρ {ο με ροϊπύ αὖ πγΏΙοὮ ιο Ῥεορ]θ 
Ῥθεοοππθ αἰτοπρεγ Παπ {με ἌἼρρετ απᾶά 

πηϊά ἆ]ο «Ἴαβςος οοπιΏΙπες, απά ποῦ {ο αἆ- 

ναηοοθ Ῥεγοπά 0μ]ῖβ Ροῖπί.) 
Κυρήνην] Ἠενοά. 1ν. 159, 162, δο. 

πονηρόν] “ἵπ ἴλο Ῥολ]σα] 86ΠΡ6,᾽ 
ἴμο σοαπαϊ]]ο. «Εοτ ἵπ βπια]] ἆοβοβ 

ἴλθ πιοῦ εἸεπιεπῦ 15 ογετ]οοκεά, 1 α- 

πηϊθοά Ἰατρα]γ 16 {οτοθς 1986] πιοτθ ΟΠ 
ἴμο ογο.᾽ 

18 αὐξῆσαι] Ῥο ελα 1μοῦῖη «α1σοτθ, 

{ο Ίπογθαξε ἴμθ Ρον/6Γ ος.) 

το τὰ τῶν ἰδίων ἱερῶν] Ῥτοα]ς πρ ΄ἴμο 
Γαπ11Υ το]]σῖοτ8 τῖζεβ,᾽ οἳ “ιο τοἠρίοαθ 

τῖῦε» Ῥεου]ατ {ο οετίαῖιῃ {απ]ῇθΒ, 
Βπο]ι, {οτ Ἰηβίαπος, 8 ἴπο τῖζθι Ρεοι- 

Ἠατ ο ἴπο σοηπ{θς ο{ ἴπο Ῥούυαϊ απᾶ 

Ῥϊπατῇ αἲ Ἠοπθ, Ότ οοπιρατο {ια 
0.59 οἱ Ι84ΦΟΤΕΡ. 

πάντα σοφιστέον] ΄Ὦγ ευετΥγ Ῥοββῖρ]ο 
οοπ{τίναποθ τη]ησ]ο α]] οἶαββεβ οπς νι 
ἴμο οἴμετ, απά Ῥτοα]ς αρ αἲ] ιο οἷά αβ- 

βοοϊαδιοηΏβ.᾽ Τί οχρτθββεβ αζτηίταβ]γ 
ἴπθ Ῥο]ίογ οἳ ἴμο ρτοιύ τονο]αβίοη 

εβεοίεά αὐ Αίῑπεης ὮΥν ΟΙεϊβίμεπες, 
ατοῦο, 1ν. 173--7. Ῥποἳ ἃ «Ἠαβηρε αβ 

ἴλαῦ ἵπ Έταπος, ἵπ {ιο Θατ]γ ρατί οἱ Ἠθγ 

τεγο]αοἨ, νπεη πο Ῥτονϊποία] ἆἵβ- 
ποῦίοηπβ νοτο αὈο]β]θά, απά ἴ]ο ἆθ- 

ρατπιθηία]. βγβδίθηι Ἱπίτοάασοςᾶ, 18 απ 
Ἰηβίαπος οἳ {Πο Β4Π1θ Ῥο]ίογΥ. 

20Ο παρορᾶν] ΄'ο οοπηϊνο αἰι᾽ Τά 
Ῥοοις ΥΠ. (Υ.) τοα]]γ ρτουθάεά {π]θ 

Τ]ο οἴ]ιοτ 
ΚΙπάΡ. 

18 
Ώοαπιουτα- 
6σοα] Ἱπςῦ- 
ΙΠΙΟἨΒ. 
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2” ω) : -” 

ω 5 στι δ᾽ ἔργον τοῦ νοµοθέτου καὶ τῶν βουλομένων συνι- 
Ε8ΠΡΒΟ ’ 4 

-.- Ῥτοροινίηρ στάναι τινὰ τοιαύτην πολιτείαν οὐ τὸ καταστῆσαι µέγιστον 
ἀείπο- 3 δν , ἀλλ’ Φ , τν  ρεν , . απο. ἔργον οὐδὲ µόνον, ἆ ὅπως σώζηται μᾶλλον' µίαν γαρ 

η ’ οἳ - ’ .) .] ” 

----Ἠ δύο Ἰ τρεῖς ἡμέρας οὐ χαλεπὸν μεῖναι πολιτευοµένους 
ε - Ἶ 4 - ο 8 

4 ὁπωσοῦν. Οδιὸ δεῖ, περὶ ὧν θεωρήσοµεν ὕστερον, τίνες σωτή- 
/ Ν - - [ο 

ρίαι καὶ φθοραὶ τῶν πολιτειῶν, ἐκ τούτων πειράσθαι κατα- 
[ ’ / ι 

σκευάζειν τὴν ἀσφάλειαν, εὐλαβουμένους μὲν τὰ φθείροντα, 
’ ν ἳ 

τιθεµένους δὲ τοιούτους νόμους καὶ τοὺς ἀγράφους καὶ τοὺς 
’ Π] ἤ ’ 

13ο γεγραμµένους οἳ περιλήνψονται μάλιστα τὰ σώζοντα τὰς 
/ 8 3 [ή .) ω] π 9 ο) πολιτείας, καὶ μὴ νοµίζαιν τουτ᾽ εἶναι δημοτικὸν μηδ᾽ ὁλι- 
Δ ο ’ ’ ” 

γαρχικον ὃ ποιήσει τὴν πόλιν ὅτι μάλιστα δημοκρατεῖσθαι 
9 ” - . - 

8 Ἡ ὀλιγαρχεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὁ πλεῖστον χρόνον. οἱ δὲ νῦν δη- 
Δ - Ν ” 

μαγωγοι χαριζόµενοι τοῖς δήµοις πολλὰ δηµεύουσι διὰ τῶν 
Ν . ) 2. ον 

δικαστηρίων. διὸ δεῖ πρὸς ταῦτα ἀντιπράττειν τοὺς κήδο- 
’ α Γωὶ 

µένους τῆς πολιτείας, νομοθετοῦντας μηδὲν εἶναι δηµόσιον 

τῶν καταδικαζοµένων καὶ φερόντων πρὸς τὸ κοινόν, ἀλλ 
μη ος 4 9 - 994 Φ 99" οσα, 
ἱερόν' οἱ μὲν γὰρ ἀδικοῦντες οὐδὲν ἧττον εὐλαβεῖς ἔσονται 

, κ Ωω - 

(ζημιώσονται γὰρ ὁμοίως). ὁ δ᾽ ὄχλος ἦττον καταψηφιεῖ- 

4 ται τῶν κρινοµένων, λήψεσθαι μηθὲν µέλλων. ἔτι δὲ τὰς 

5 τεθεώρηται πρότερον Βε]κ]οτ. 

οηθ, Α Τ6ΓΘΓΕΏΟΘ πηϊσΏέ Ὦανο Ὀθεῃ εχ- 
Ῥεοίθά Ίετο 0ο Ἠϊβ τεπιαχ]ς οπ ἴμε 

Ῥο]ΙοΥγ οἳ {πο ἰγταηῦ, 
Υ. 1 ἔργον] Οπο οΓ{μαςε Όνγο «ἔργον᾽ 

18 αιρετῄποιΒ, Ῥαΐ ο ροηοτα] οτῖης 

οἱ ιο Ῥοο]ς 19 ποῦ αα{Ποϊεη{]γ οατεΓα] 

{ο παταπ Ἱβ ἵηπ τε]εοίηρ εἰῃπετ, 

Βρεηρε] (Ρ. 29) νγοα]ά τε]εοῦ 9οη6. 

2 περὶ ὧν κ.τ.λ.] Αποῦζιετ οἳ ἴμο 
Ῥαββασες 1η {ανοιτ οἱ {πο πθαα] οτάρτ 

οἳ ατταησρεπιεηῦ, 10 ἵδ οπθ πη]ο] 16 
16 ποῦ Ροββῖθ]ε {ο σεέ τ]ά οἳ, απᾶ, {1ιεγθ- 
{ογθ, νη(μ΄ Νοκεβ απά Βρεηρε], 1 Ἱετε 
τοιᾶά θεωρήσοµεν ὕστερον, Ἀββιπηῖης 

ἴλαί α οἨαπρο ἴοο]ς Ῥ]ασθ {ο βπῖό ἴ]ο 

ογάςς, Ὑν πο πιαβῦ Ὦο τενειβθά πε 

Όλαί ογἀετ 18 τευεγβθᾶ. 14 15 τοπιατ]κθοἆ 
ὑλαῦ Όπετε 18 ηΟ ΤΩΕΠ{ΊΟἨ ἵη ΑΠΥ 9η0 ΟΕ 

ύθ βαβρ]οἵοιιβ Ῥ]ασθβ οἱ μεταβολῶν. 
ο καὶ τοὺς ἀγράφους καὶ τοὺς γεγραμ-. 

µένους] 1 βαβροοί 0Πῖβ γετγ βἰτοηρ]γ οἳ 
Ῥεϊπςσ ο αἀάϊδοη οξ ΒΟΠ1Θ οπθ ὙἨο 
πηθΏθά ο οοπηρ]είθ, 48 Ἡθ {ποισ]ῦ, 

ἴμο Ῥαβραρθ. Όαπ ἴλπο Ίαπραασε Ῥα 
ῬτοΡροετΙγ αβεά τίθεσθαι ἀγράφους 

γόμουςὶ Β6411 1 Ίεανε ἔ]ιο γνοτᾶς. 

οἳ περιλήψονται μάλιστα] “υ]]ο] 
β]Ία]] επιΏτασς 48 Τηποἃ ἃ5 Ῥοβεῖρ]θ 

νλαῦ ὑεπάβ {ο ἴ]με βα[εῦγ οἳ οοπβζϊζα- 

οηἨβ.᾽ 
μὴ νομίζει] Τηε ομὔ]οη 8 {ο ια 

β4ΊΠθ εΠεοῦ α5 ὑ]αί ἵπ ΟΗ. 1. κ. 
8 τοῖς δήµοις] ΄ ἐαῖτ τεβρεοίῖνε Ῥεο- 

Ρ]εβ8.᾽ 
τοὺς κηδοµένους] «Τε νγε]]-πίβιετΒ 

{ο ο οοπβ αίοη.) 
Φερόντων πρὸς τὸ κοινόν] ΤΗ]6 16 {ατ 

τοπ 688Υ. 18 16 Ὀεβδύ {ο οοηβίγαθ 1δ 

αα]ζε Π6ετα]]γ ΄οἳ ἴε ρτορετίγ οἳ {Ἴλοβε 

ν]ο ατα οοπάειηπεᾶ, αηΏά νο «ΟΠΟΘΤΏ 
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γινοµένας δηµοσίας δίκας ὡς ὁλιγίστας δεῖ" ποιεῖν, µεγά- ἨΜεαηρ οἳ 
κ Ρτεβετνῖης 

λοις ἐπιτιμίοις τοὺς εἰκῇ γραφοµένους κωλύοντας' οὐ γὰρ ᾽ ἁσπιο- 
οταοΥ. Δ ὸ 4 ἡλ Δ ο) [ή . 9 ’ ὸ ” 

τους ὀημοτικοὺς ἀλλᾶ τοὺς γνωρίµους εἰώθασιν εἰσάγειν, 9εῖ 
4 .) - ’ 

δὲ καὶ τη πολιτείᾳ πάντας μάλιστα μὲν εὔνους εἶναι τοὺς 
΄ ε 9 δὲ / 4 ’ ς ’ ’ 4 

πολίτας, εἰ ὁὲ µή, μὴ τοί γε ὡς πολεμίους νοµίζειν τους 
/ 3 8 ο) ε - ὸ ’ / / 8 

κυρίου. ἐπεὶ ὁ) αἱ τελευταῖαι δημοκρατίαι πολυάνθρωποί 
’ 9 Ν Ν 9 ’ 5 , - . ϱ 

τε εἰσι καὶ χαλεπον ἐκκλησιάζειν ἀμίσθους, τοῦτο ὃ᾽ ὅπου 
/ - - 

πρόσοδοι μὴ τυγχάνουσιν οὖσαι πολέμιον τοῖς γνωρίµοις 

(ἀπό τε γὰρ εἰσφορᾶς καὶ δημεύσεως ἀναγκαῖον «γίνεσθαι 
4 

καὶ δικαστηρίων φαύλων, ἃ πολλὰς ἤδη δημοκρατίας ἀνέτρε- 
ια Ὡ) Ἀ Ω ” 

Μεν), ὅπου μὲν οὖν πρόσοδοι μὴ τυγχάνουσιν οὖσαι, δεῖ 

ποιεῖν ὀλίγας ἐκκλησίας, καὶ δικαστήρια πολλῶν μὲν ὁλί- 
Φ, ες ’ ω) λ / ια . Δ α ἃ 

γας ὃ᾽ ἡμέρας. τοῦτο γὰρ Φέρει μὲν καὶ προς το μὴ φο- 6 
- λ ’ 

βεῖσθαι τοὺς πλουσίους τὰς δαπάνας, ἐὰν οἱ μὲν εὔποροι μὴ 
’ 

λαμβάνωσι δικαστικόν, οἱ ὃ᾽ ἄποροι, φέρει δὲ καὶ πρὸς 
. 8 

τὸ κρίνεσθαι τὰς δίκας πολὺ βέλτιον' οἱ γὰρ εὔποροι πολ- 
3 α- - 

λὰς μὲν ἡμέρας οὐκ ἐθέλουσιν ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀπεῖναι, βραχὺν 
δὲ ’ 5.) 4 9) .Ν 8 ’ ᾽ ” ε 

ε χρόνον ἐθέλουσιν. ὅπου ὃ) εἰσι πρόσοδοι, µη ποιεῖν Ὁ 7 
- η α] κ] 

νῦν οἱ δημαγωγοὶ ποιοῦσιν' τὰ γὰρ περιόντα νέµουσιν. Λαμ- 

3 ἀεὶ Ῥε]κ]κεγ. 

ἴμο αἰαΐε ἳ' Το πιθαπῖτπς, 1Γ ο, πγου]ά 
Ῥε, {με Ῥτορετίγ οἱ ἴἨοβο πο ἆτε οΟἩ- 

ἀετηπεά {οτ οβεποθΒ υΥΏ]οἩ ατα οΏΠεηοθΒ 

ασαἰηβῦ {πο βὐαΐθ, 1Π ὙΥΠοβθ 6386, ἴΠεγθ- 
{ογΥ8, 165 ποι]ά Ῥο παῦυτα] {ο Ὀτίης Οιεῖτ 

Ῥτοροτίν ὮΥ Βπθ οἵ οοπββοαίοη 1Πΐ{ο 

ἴλο ραῦ]ο {πθαδατΥγ. Τὸ εποιυ]ά, βαγ8 
Ατὶβιοῦ]ε, 6 Ἰοο]κοά οἩ 8 βαογτθαά {ο 

ιο ἀοάς. 
4 ἀεί] Ἠανε νε ποῦ Ἠετο ἴ]θ οΏΡο- 

βΙέθ εττοτ ἵηπ πο ὑεχῦ {ο ἴλαῦ Ροϊηζεά 
οαῦ, ΥΙ. (ΤΥ.) χιτ. 21. ἜΤ]ετο δεῖ λαὰ 

οτερῦ ἵηπ {ου ἀεί; Ίετο ἀεὶ Ώδβ θε 

βαυαΙέαεά {οτ δεῖ, 1 γεπίατο {ο τθ- 

βἴοτο δεῖ. 

εἰκῇ] «ἴοππετε,᾽ ΄ πΙλοαῦ ροοᾷ οὐ 

βι/Ποιεπύ στουπάβ,᾽ ναί. 1. 1. 2, Ῥ. 

1254, 6. 
μὴ τοί γε, κ.τ.λ.] ΄αὖ αηΥ ταίθ, ποῦ 

{ο Ἰοο]ς οη πε σονοτηπιεηύ α5 Ἱορίῖ]ο 
{ο ἔμεπη ;) τοὺς κυρίους 1β {λε ορ]θοῦ οΕ 
νοµίζειν. 

6 τοῦτο] Βο. τὸ μισθοφορεῖν, οἳ τὸ 
διδόναι µισθὀν. ΤΙῦ ἆοθ πο βθθ6ΠΙ 

{ο ππαῦύετ νΏ]οη ο ΌἨπθβο πο 18 
αἀορίεά. 

πολέμιον] “ἵβ αἄνετεῬ {ο, ΟΥ ΤΙΠΟΤΘ 
αἰτοπρ]γ /Ἰπνοῖνερ Ἰοβλμίγ {ο ἴ]μο 

ἩἹΏΡες Ἰ8886β.᾽ 

εἰσφορᾶς] ΄Τηε Ρτορογῦγ απά ΙΠΟΟΠΙΘ- 

ἰαχ.. Τί νας α ἀῑτεοῦ {αχ, ἵη ηο 8εΠ88 

α γο]απίατγ οοπ ρα ίοη {ο πηθεύ ἴΏο 

νγαηύς οἱ ἴμο βἰαΐθ. Όοπιρατο Βπι(α, 

ίοί. «4 πύ. 

6 Φέρει πρὀς] ΄ γοπάᾶς {ο. 

7 τὰ περιόντα νέμουσυ] ΄ΤΠεγ ἀῑν]ιάο 

ἴμο ευτρ]α.᾽ 
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ῬήεαηΒ οἳ 
Ῥτεβοτνίηρ 

ἆεπιο- 
ογαοΥ. 

’ ως Δ / / ο 3 ον. μα / 
βάνουσι δὲ ἅμα, και παλιν δέονται τῶν αὐτῶν ὁ τετρήµέ- 

3 4 

ἆλλα 

δεῖ τὸν ἀληθινῶς δημοτικὸν ὁράν ὅπως τὸ πλῆθος μὴ λίαν 

/ . 6 ε / 16 ον αν. 
γος γαρ εστι πισος ή τοιαυτῇή βοή εια τοις αποροις. 

) 
{κ 

/ : / Φ ο αἱ 2 / / / 
8 κρατιαγ. τεχναστεον ουν οπως αν ευπορια Υενοιτο χρονιος. 

5 α Δ / . ν ω) ᾽ 
ἄπορον ᾗ; τοῦτο γὰρ αἴτιον τοῦ μοχθηρὰν εἶναι τὴν ὃημο- 

. . ια / . 4 - .) ’ . 4 3 8 τος 

ἐπεὶ δὲ συμφέρει τοῦτο καὶ τοῖς εὐπόροις, τὰ μὲν ἀπὸ τῶν 

προσόδων γινόμενα συναθροίζοντας ἀθρόα χρὴ διανέµειν 
- . Α 

τοῖς ἀπόροις, μάλιστα μὲν εἴ τις δύναται τοσοῦτον ἀθροίζων 
ϱ/ ο) δί Α 9 δὲ ’ . 9 Δ 9 / 

ὅσον εἰς γηθίου κτΏσιν, εἰ ὃε µή, προς ἀφορμὴῆν ἐμπορίας 
λ / Δ κ) 4 α ὸ / 9 Δ Δ ἃ 1929 Ἡ οΚαὶ γεωργίας. καὶ εἰ μή πᾶσι ὀυνατὀν, ἄλλα κατα φυλας 

4 . 

ἤ τι µέρος ἕτερον ἐν μέρει διανέµειν' ἐν δὲ τούτῳ προς τὰς 

ἀναγκαίας συνόδους τοὺς εὐπόρους εἰσφέρειν τὸν µισθόν, 

ἀφειμένουςα τῶν µαταίων λειτουργιῶν. τοιοῦτον δέ τινα 
-- 3 . 

τρόπον Καρχᾖδόνιοι πολιτευόµενοι φίλον κέκτηνται τὸν δῇ- 
- 3 

μον ἀεὶ γάρ τινας ἐκπέμποντες τοῦ δήµου πρὸς τὰς περιοι- 

κίδας ποιοῦσιν εὐπόρους. 
’ δ) 3 4 Ἆνά - ο / 

το χαριεντων έστι και γουν εχον- 

3 ἀφιεμένους Ῥεκ]κετ. 

ὁ τετρηµένος πίθος] 18 Ἰϊκθ 1ο Μονο 

οἱ {πο Ἑαπαϊάε», 5εο Τ,, απά Β. 

τὸν ἀληθιωῶς δημοτικὀν] “Τηο ἄεππο- 

οταῦ]οαὶ ΒΔίΘΡΠΙΔΏ πγ]ο 18 υγοτῦμΥγ οἳ 

ἴμθ ηαΙηθ,᾽ 

8 τεχναστέον] ΄ Βγβίρπιαϊξϊο ΠΊΘΑΒΙΤΘΒ 
τηπθῦ Ῥο αἀορίεά {ο βεοιγθ α Ῥθγπηᾶ- 

ηθηῦ ΡγοβρεΓΙϐγ, 8 {λμ]β 18 πο Ί6βς {οτ 

ἴπο Ἰπθεγερῦ ο{ ἴλο τὶς], ἃο. ὦ. Ἑ. 
Φα, 6αίέο]ίβπιε ἆ Εοοποπιύε Ῥοϊύέέφυε, 

Ρ. 205. 

γηδίου κτῆσιν] ΄Τηο αοαιβΙθοη οἳ 
ο ΒΠΙΦΗ Ῥ]οῦ οἳ απ, ἴπο βετεη 

Ίασετα, Το Ἰπβίαπος, οἳ πο Έοπιαῃ 
Ῥ]ερείαη. 

ἐμπορίας] Ῥοπιθ ο {πο ΜΡΡ, τοιᾶ 
εὐπορίας, απἀά οεγίαΙη]γ ἐμπορίας 1 

βοατοε]γ ἵη αοοοτάκηοθ ηἩ Ἠ]ς {ἨθοΥΥ 

1η {ανοὮχ ο αρτ]οι]έττε, απά 8ο αἱϊ6π {ο 

911 ααάθ. Ἐίμος 1π 16986]{ 18 γεγγροοἆ 

8εη5ε, Ῥα6 Τ ταί]ιετ Ίεαη {ο ἴμε τεαᾶῖης 

εὐπορία». Όπ {ο οί]ει Ἠαπά, Βίαμτ 

απά Θύ. Ἠταϊτο Ῥοίμ {παηπβ]αίο {ἔ]ε 
τεαάἵπσ Ῥε]κ]ετ τείαῖης, 

ϱ κατὰ φυλάς, κ.τ.λ.] ΄ὮΥ ἐτῖρες οτ 
ΒΟΠ1θ οἴ]ετ ἀῑν]βίοη ἀεα]ῖτπς 16 6ο ἔλαπα 

ἵῃ (1Γηβ.” 

ἐν τούτῳ] «ππεαπνγη1]ς,᾽ ἐ]ναί 1ς, 0111 

οἩ {Φ βγείεπι γοι Ἠανο ϱοπο {Ώτοισ] 

ἴλο πγ]ο]ἰο οἱ ἴμθ Ῥοος, απά αἲ] Ίανο 

Ῥθεῦ αἀπηϊζθοὰ ὔο α ϱΏατο ἵπ ἴλο ἀῑςίτῖ- 
Ῥυΐίοη. 

τὸν μισθὀν] “Ἔηο ραγ᾽ τοφαϊτοά {ο 
εηπαβ]θ πο Ῥοος {ο αἰθεπά {ἶθβθο Ιπά18- 

ῬεηβαΡ]θ τηθείίηρβ. 
ἀφειμένους] Ῥο 1 τοαᾶ νη]]ι Βο]ηπεϊάετ 

αηπά ΟοΓΑΥ {ον Ῥε]κ]ετς ἀφιεμένου». 

0οπιρατο ΙΙΙ. ν. 2. 
πρὸς τὰς περιοικίδας] “Το ἴμο ἆθ- 

Ῥεπάθηί {ονηςβ ἵπ {1ο ποϊσηΏοιτ]οοά.᾽ 
πο αχρτοβείοη (Ἠτοινβ Πσλί οἩ {μα 
Ρατα]]ε] Ῥαββαρο, ἐπὶ τὰς πόλεις, ΤΙ. 

ΧΙ, 16. 
10 χαριέντων] Έοτ ἴιο νγοτά ἵη {18 

ΒΟΠΒΟ, οοπηρατο Υ1. (1Υ.) χπι. 9. 
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των γνωρίµων καὶ διαλαμβάνοντας τοὺς ἀπόρους ἀφορμὰς Μοαπα οἳ 

[μὲν ] διδόντας τρέπειν ἐπ᾽ ἐργασίας. καλῶς δ᾽ ἔχει µι- να 
οΓ8ΟΥ. - 3 3 / ͵ 5 - Δ .) - 8 

μεῖσθαι και τα Ἰαραντίνων εκεινοι γαρ κοινα ποιουγτες τα 

- ” ’ 1 4 [ ’ 

κτήματα τοις αποροις ἐπὶ τήν χρησιν εὔνουν παρασκευάζουσι 

Δ ” εν ἲ .) 9 . ’ 3 ’ ’ 

το πλῆθος, ετζῖ δε τας αρχας πασας εποιήσαν διττάς, Η1 

] 4 ε χ 8 δᾷ ’ 4 4 8 ο) 

τας κµεν αιρεταᾶς τας οε κλήρωτας, τας μεν κλήρωτας οπως 

ε ο 9» / Δ ) ε α / 

ο »δημος αυτων Μετεχή» τας ὸ αιρετας ινα πολιτεύωνται βἐλ- 

” α - - 4 - » - 9 ΄ 

τιογ. έστι δὲ τουτο ποιήσαι και της αρχης αυτης κερι- 

᾽ 4 Ν ν ια) ’ - 4 - 

ζοντας, τους μεν κλήρωτους τους ὸ αἱρετούς. Τ]ῶς Μεν ουν 

- 3 / ’ 5 

δεῖ τας δημοκρατίας κατασκευάζαιν, ειρηται. 

Σχεδὸν δὲ καὶ περὶ τὰς ὀλιγαρχίας πῶς δεῖ, φανερὸν 6 
9 / Ὁ - : / λ νὰ / ε ΟΙ σατ- 
εκ τούτων. ἐκ τῶν ἐναντίων γαρ δεῖ συνάγειν ἑκάστην ομῖοβ. 
ὸλ , λ νο ὦι / ὃ , ολο , Τ]αῖγ {οτ- 
ὁλιγαρχίαν πρὸς τήν ἐναντίαν ὀημοκρατίαν ἄνα ογιζόµενον,  α, 

τὴν μὲν εὔκρατον μάλιστα τῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ πρώτην---- 8πά Ῥτθ- 
βθτγαὔΙοἩ, 

Δ 9 μεν ον , . , / ο ἁ 
αὕτη ὃ᾽ ἐστὶν ἡ σύνεγγυς τῇ καλουμένη πολιτείᾳ, ᾗ δεῖ τὰ 

. Δ 4 / 8 4 ” 

τιµήµατα διαιρεῖν, τὰ μὲν ἐλάττω τὰ δὲ µείζω ποιοῦντας, 
3 / 4 3 . 4 - . / / 9 α ’ 

ἑλάττω μὲν ἀφ᾽ ὧν τῶν ἀναγκαίων µεθέξουσιν ἀρχῶν, µείζω 
ω - / - λ 

ὃ) ἀφ᾿ ὧν τῶν κυριωτέρων τῷ τε κτωµένῳ τὸ τίµηµα 

2 

’ 3 - [ων / ” ’ [ο 

Μετεχειν ἐξεῖναι τής πολιτείας. ποσουτον εἰσαγομένου του 

δήμου πλῆθος διὰ τοῦ τιμήματος. μεθ) οὗ κρείττονες ἔσον- 

καί] ΄αἶδο. ΤἩο βατ οοπ]αποίίῖοἩ 

β66πι5 τοαιῖτεά Ῥοίοτο ἀφορμὰς δι- 
δόντας. 

διαλαμβάνορτας] ἰα]κϊπο ἴπεπι α- 

πποπρεῦ πετ α5 Ἱπάϊν]άπα]ς. Τὺ 18 
ορροβθάἀ {ο συναθροίζοντας ἀθρόα χρὴ 
διανέμει», 1ο. δ δ. ΌὉοπιρατο ΤΙ. Χ. 14, 

Ἀπά ποίθ, 
Παραντίνων] («οίε Υ. 32ο. ἸΜ4]οες, 

Λογίαπβ Ἱ. 9, 185. Ἰ οαπποῦ 5εο {λαί 
οη οἴίμεγ Ῥοϊπό Μετς αἰαίετηεη{β 

Άγο ]υβϊβθᾶ, ιαῦ εἰίμετ τὰ κτήµατα 

1ηΘαΏ8 Ῥαβρ]μο Ῥτορεγίγ, ος ιαί διττάς 

Ἰπνο]νεΒ {1ο ἀοαρ]πο οἳ πο πιαρ]δίτα- 
οἳεβ. 

κοινὰ ἐπὶ τὴν χρῆσιν] ΄ ΟοπΙΤΙΟΠ {ου 

ἐλιοῖχ 96. 1 οοπβίάθν ἔῑο πηθαηῖτρ 6ο 
Ῥο {λαῦ αχρτοβεοὰ 11. ν. 6--δ, απά 
αραίπ ΤΥ. (ΥΤΙ.) κ. 9. ἜΤ]ο Ρο]Ιογ 16 
Ὀλαῦ ϱα]ά ο Ίαγο Ῥθευ αἀορίοά ὮΥ 
Οπποῃ, 

...., 

11 διττάς] ΄ὑννο[ο]ά, “οοπβἰταουοά 
οἩη πο Ῥτϊποϊρ]εβ.᾽ 

ἔστι δέ, κ.τ.λ.] ΄Τηο τοβι]{ τιαΥ Ῥο 
βεοατεά ὮΥγ α ἀῑνίείοη 1π 6δοἩ οβῇου 

86Η, ϱοο ΥΠ. (Τ.) ν. 1, {ο µερί- 

ζοντα». 

Ὑ1. ἐκ τῶν ἐναντίων γάρ, κ.τ.λ.] 
«Ῥοτ γοι πιαβῦ ἆτανυ γοιχ οοπο]αβίοΏβΒ 
{ΤΟΠ πο οοΏηίταΥΥ ῬτθπΙΙβ6Β, απά ο0Ἡ- 
βΙάογ οαοἷι οἱρατο]ιγ υηΙἩ τεζετεηοο {ο 

ἴλο ραγζίοα]αν ἀεπιοσταογ {ο υλῖο]ι 16 

Ἰς ορροβεάἀ,᾽ 
α ᾖ] «απά ἵη 0Π1β, 
διαιρεῖν τὰ τιµήµατα Ἠετο 18 ΒΙΠΙΡΙΥ 

έτο ἀϊδαπστ]β], «πηα]ο Όνγο οἶαββος οἱ 

να]αθοηβ,  Όοπρατο ΟΝ8, ΤΙ. 1., 

ν/ΊΕΓθ διελεῖν τὰ τιµήµατα ἵβ αβεᾷ αρ- 

Ῥατεηῦ]γ ἵπ απο α ἀβετοπί βεηβθ, 

τοσοῦτον εἰσαγομένου τοῦ δήµου, 

Δ.Τ.λ.] ΄Τ]ιο Ῥεορίο Ῥεΐπρ Ιπτοάιοεᾶ, 
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9 4 - - 

Ἵάμων ται τῶν μὴ μετεχόντωμ. ἀεὶ δὲ δεῖ παραλαμβαάνειν ἐκ τοῦ 
Ο6ΠΙΘΒ 

Τ]αῖν {ου- ελτίονος δήμου τοὺς κοινωνούς. 
ΤΙΦΠΙΟἨ λ δν ρα ῃ 
απά Ῥο- γην ο ιγαρχίαν ἐπιτείνοντας ει µικρον κατασκευάζει». Τ. 

. ’ 4 8 4 υ) / 

ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ἐχομέ- 

ον) 
-- Α. ΄ 

Μοπναήοῦ. δ᾽ ἀντικειμένῃ τῇ τελευταίᾳ δηµοκρατίᾳ, τῇ δυναστικωτάτῃ 
8 καὶ τυραννικωτάτη τῶν ὀλιγαρχιῶν, ὅσῳ περ χειρίστη, το- 

’ α ’ . 4” . ια Ἰ 4 ’ 

α σούτῳ δεῖ πλείονος φυλακῆς. ὥσπερ γαρ τὰ µεν σώματα 
5 λ ’ ᾳ - άν λ μα 1 

εὖ διακείµενα πρὸς ὑγίειαν καὶ πλοῖα τὰ πρὸς ναυτιλίᾳν 

καλῶς ἔχοντα τοῖς πλωτηρσιν ἐπιδέχεται πλείους ἁμαρτίας 
ς ἳ ’ Λ - ο 

ὥστε μὴ φθείρεσθαι δι αὐτάς, τὰ δὲ νοδερῶς ἔχοντα τῶν 
’ 3 Ν - [ α) ροή, « 8 / 

σωμάτων καὶ τὰ τῶν πλοίων ἐκλελυμενα καὶ πλωτήρων 
/ /΄ Φ.Α] 3 ῤ ] ’ ’ ε ι 

τετυχηκὀτα φαύλων οὐδὲ τὰς μικρὰς δύναται φέρειν ἆμαρ- 

τίας, οὕτω καὶ τῶν πολιτειῶν αἳ χείρίσται πλείστης δέονται 

αθαα. 6 φυλακῆς. 
, - 4 9 / Δ Δ ’ 3 η 8 1 

σώζαι" τοῦτο γὰρ ἀντίκειται πρὸς τὸ δίκαιον τὸ κατὰ τὴν 

τὰς μὲν οὖν δημοκρατίας ὅλως ἡ πολυανθρωπία 

ἀξίαν' τὴν δ᾽ ὁλιγαρλύαν ὃηλον ὅτι τοὐναντίον ὑπὸ της - 

εὐταξίας δεῖ 1γηνεν τῆς οθηρίων | 

᾿Ἠπεὶ δὲ τέτταρα μέν ἐστι μέρη μάλιστα τοῦ πλή- 
Της {οῦτ 

ΚΙπάςβ οἳ 

Ὅ απϊΗζατγ ο μο πρὸς "ν. ἐππικὸν ὁπλιτικὸν ψιλὸν ναυτικόν. 
{0Τ06,. 

θους. Ῥεωργεκὸν βάναυσον ἁγοραῖον θητικόν, τέτταρα δὲ τὰ 

ὅπου μὲν συµβέβηκε τὴν χώραν εἶναι ἱππάσιμον, ἐνταῦθα 

μὲν εὐφυῶς ἔχει κατασκευάζαιν τὴν ὀλιγαρχίαν ἰσχυράν (ή 

ΡΥ πιθαΏς οἱ {19 βὐαπάατᾶ οἱ αααΠβσα- 
ὕοη γεαα]τεά, οπ]γ ἵπ βΒμοἩ πιπΙρος 
α8 {λαῦ, νι πο παπηΏεν Ιηπποάασεᾶ, 

Όλο ν/]ο]ο Ῥοάγ οἱ αοὐϊνο οἱίζθηΒ πΑΥ 

Ῥο βίτοηρεγ ἴπαη ἴμο Ῥοάγ οἱ 411989 οχ- 

οἰαᾶθά {ποπι {πο ϱογεγηπιεηῦ.) 

8 ἐπιτείνοτας μικρόν] εΙσηί]γ 
Ποσλύοηῖηρ 16.) 

4 Καλῶς ἔχοντα τοῖς πλωτῆρσυ] 

Της 15 {ιο οοπαίτασῦίοαι ὙΥιοῦογίαβ 

βἀορίβ,  Ῥεπο Ἰηβίτιοῦ παι{]ς,”” 

εννε]]-πιαπηθά. Τὸ παὶσηὺ Ῥο ἐπιδέ- 
χεται τοῖς πλωτῆρσιν, ΄ αἀπαϊς Ἱπ ἐ]ιαῖτ 
οτ6υ’, «αἶ]ον εναν οπου.  Τ]πο Ετεύ 
{ταηβ]αίῖοη Ἰας ἴη 108 Τανοατ ἴμο βαΏ- 

βοαιιεηῦ 6ΧΡΥΘΒΡΙΟἨ, πλωτήρων τετυχη- 

κὀτα φαύλων. 

Φυλακῆς πλείστης] ' -. Ῥσθσαι- 

6Ἴοπβ. φ) 

Ρ ἀντικείται] “πιθεῦβ απἆ οοπίτοΙς, - 
έμα]αποος. 1ο Ίατρο πιπιΌογς οο- - 
αὐϊθαίο α οἰαῖτα ο Ῥουγεγ υγ]ῖοἩ 16 86 
{ο Ῥθ ἵπ 5οπιθ ἆθρτθο α γα]ά οπθ, απά 

{οπᾶβ {ο απο ἔλο οἱσατολίσα] κ 
σης. 

εὐταξίας] «Ἠισῃπί οοπάαοῦ ἵπ νο . 

οἩσατομβ. Βίαητ 18 τὶσηῦ, 1 Οη]ς, πο 
εήμχίπρ {Όλα ἀεβπῖίο 86πΠ8Θ {ο ε }, 
νγοτᾶ. ὰ 

 χώραν ἱππάσιμον] «48 {ος - ἴ ΥΠ. 
ἴμο αοὐϊοη οἳ οαΥΕΙΤΥ,᾽ οοπηρ8το Ἠετοά. 
ν. 63, ἱππάσιμον ποιήσαντες 

χῶρον. 
εὐφυῶς εκ] 1 επι 19 παίυτα]1γ ϱ.ςΥ., 

τὸν | 
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γὰρ σωτηρία τοῖς οἰκοῦσι διὰ ταύτης ἐστὶ τῆς δυνάμεως. με 

αἱ ὃ᾽ ἱπποτροφίαι τῶν μακρὰς οὐσίας κεκτήµένων εἰσίν). τη ξαΥ 
1009. ς/ ο) « / 4 » ’ 9 / Ξ λ λ ε λ 

ὅπου ὁ οπλιτην, την ἐχομενην ὀλιγαρχιαν' το γαρ οπλι- 
Δ - 9 ΄ ι) . - -ἡ - 9 [ο « δὲ 4 2 

τικον τῶν ευπόρων ἐστὶ μάλλον ἤ τῶν ἀπόρων. ᾖἢ ὁε Νιλ 
, - 4 Ὁ) 

ὀύναμις καὶ ναυτικὴ δημοκρατικὴ πάμπαν. Ἀύν μὲν οὖν 
ο - 4 - ’ » σ ὸ α ’ 

ὅπου τοιοῦτον πολὺ πλῆθός ἐστιν, ὅταν ὁιαστῶσι, πολλά- 
- ΔΝ Αα , 3 

κις αγωνίζονται χείρω: δεῖ δὲ προς τοῦτο φάρµακον παρα 
[ο] ω) ’ ΝΔ 

τῶν πολεμικῶν λαμβανειν στρατηγων, οἳ συνδυάζουσι προς 
4 

τὴν ἱππικὴν δύναμιν καὶ τὴν ὁπλιτικὴν τὴν ἁρμόττουσαν 

τῶν ψιλῶν. 
ε Αν. - 9 ’ . Ν ” Δ ε λ λ 

οι δῆμοι των ευπορων᾿ ψιλοὶ γαρ ΟΥΤΕς προς ιππικῆήν και 

9 - . - ’ 

ταύτη δ᾽ επικρατοῦσιν ἐν ταῖς διαστάσεσιν 3 

« 4 9 / ς ’ Δ 4 Ὁ) 5 / 

οπλιτικήν ἀγωνίζονται ῥᾳδίως. το µεν οὖν ἐκ τούτων καθ- 
[ή ’ Ἀ ’ .) » ε ’ » ’ 

ιστάναι ταύτην τὴν δύναμιν εφ ἑαυτούς ἐστι καθισταναι, 
ὸ - ὸδ ὸ ’ - ε ’ .] - 4 ” 

εἶ ὁε ὀιήρήµενης τῆς ἠλικίας, καὶ τῶν μεν ὄντων πρεσβυ- 
ή Αα ϊ ’ ” 4 ε, / 8 ε -  « 

τέρων τῶν δὲ νέων. ἔτι μὲν ὄντας νέους τοὺς αὑτῶν υἱεῖς 
ὸ ὸ ’ Δ ’ πι . λ 9 ’ 9 

ιὸάσκεσθαι τας κούφας και τας ψιλὰς ἐργασίας, ἐκκεκρι- 
/ δὰ 9 αν ᾿ Α Ὁ 9 ᾽ -. 39 κ 

µένους ὁε ἐκ παίδων ἀθλητας εἶναι αὐτοὺς τῶν έργων. ἦν 4 
δὲ 'ὸ ΄ νν / . / ” 
ε µετᾶόὀοσιν γίνεσθαι τῷ πλήθει τοῦ πολιτεύματος ἤτοι 

τοῖς οἰκοῦσι] Βο. χώραν ταύτην. 

αἱ ἱπποτροφίαι] Όοπιρατε Υ1. Υ.) 
ΤΠ. 2, 3. 

ὁπλίτην] 1 εἸου]ά τια]ο {1ῖς 4η α- 
Ἰεοῦῖνο ἵπ 8εη5θ αιζθ 8 ΠΙΟἨ 36 
ἱππάσιμον, “8 [ον τεσα]αν Ιπ[απίΣΥ.᾽ 
Όοππρατο {πο αἀ]εοί]ναὶ αφο οἳ {1ιο ννοτά 
Ἕλλην, ᾖΤ,. απᾶ Β. 

2 τοιοῦτον] Βο. Ψιλὸν καὶ ναν- 
τικόν. 

ὅταν διαστῶσι, κ.τ.λ.] «Ὢπεη ἴμα 
Όπο ρατίῖες ο παρε] απά ταησθ {]ετι- 
βε]νες οπθ αραἴπαῦ {1ο οἴ]ατ, 165 ποῦ πἩ- 

{Το πεπ/{]γ Ίαρρεπς ὑλαῦ {με οἸίσατο]ς 
σοεῦ ο πγοτβῦ 1η {ο Αἰτασσ]ο. Τ]ε 
οανα]γ απᾶ Ώθανγ αγπιεᾶ ατο ηοῦ {Γοαπά 
α πιαΐοἩ {ον πο Πρ]ήοτ{οτοθΒ. ΤΠ {ιο 
βἰτοεῦ Πρλύϊης οἱ απ ιΙόγ, ἴλμο αᾱ- 

γαηίασε Ίωγ νν]θ]ι ἐλο Ίθες ἀἰβοϊρμπεά 

Ῥαῦ ππουθ αναἴ]αβ]ο {οτοθα. Τ]Πο οχΡρο- 

τίεποθ οἱ ο ]α5ῦ {ουν γοατς βἶπορ 1848 

Ἰ88 ΑΊουη ἐ]ιαῦ ὑ]ῖς 15 πο ΊοησθΥ βΟ; 
Ώιο ατί]]ουγ τηα]κος ἴλο βἰτασσ]ο οἱ ἐῑε 

Ῥεορ]ε υηδ] πο βο]άϊετγ α Ἰορο]θββ 
σης, σταππρ,, ΟΕ 901188, 4ΏΥ, Ῥτοροί- 
Ώου Ῥείθεη ὗλο {πο {0Γ088. Τ19 τθ- 
ἀποίῖοη οἱ απ Ιπβατοεηί ρορα]αίίοη 18 
38 ΙΩΘΤΘ ἃὶ 4θ8β/ίοη οἱ οαοα]αίίοη 88 

ὑ]λαῦ οἱ Αη οτάἵπατΥ ΓογύτθβΒ. 
8 τούτων] 8ο. τῶν δήµω». 

διπρηµένης] «τεβῖτπρ οἩ {ιο ἀϊβίίπο- 

Ποπ ο{ ασε ἴπαῦ εχ]ρίβ.᾽ 

ἔτι μέν κ.τ.λ.] νη] [λεῖν 
ΒΟΠΒ ἆτθο γεί Υοιηρ, ἴο Ίανο {Ἴθιη 
ἰααρΏί 

ἐκκεκριμένους δὲ ἐκ παίδων] “΄ Βοῦα]ά 
βοθ απ5 ἆεπ Ἐπαρεπα]ύετ ροεἰτείθη 

βἰπά,”. ΒἰαἩτ,. Ἔμο δέ αηβυνετίπρ {ο 
ἴἶιε μὲν 1π ἔτι μὲν νέους ὄντας 86ΘΠΙΒ {ο 

ἀείετταῖπο {λαῦ ἴἼθβο νοτάθ αΡΡΙΥ {ο 

{ο 8οηΏ8. Ῥπό αοπίπς {1Αβ, Ιδ ἵβΒ 
ηοῦ 6887 {ο κ ὑλμαῖτ πιεαηῖηρς., 

4 τὴν µετάδοσω] Τ]ο Ῥτενίοιβ τθ- 
πΊβΓΚΕ Ίαγε ΏθεἨ ἀῑγεοίθς {ο ἴχιθ ππθαΏΒ 

ος βοουτῖπρ Ἰηπ 083866 ο απαττοἰβ {ιο 
Ῥοπθυ {ο ἴλε οἩρατομγ. Το τθ- 

ϱ]--- 
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: ρ 

Έγθοβτ- καθάπερ εἴρηται πρότερον, τοις τὸ τίµηµα Κτωμένοις. η 
ἴ1οης {επά- / / ” / / Δ - ’ 

ἵηᾳ ἰο ἴμο καθάπερ ΘΟηβαίοις, ἀποσχομένοις χρόνον τινὰ τῶν βαναύ- 
’ 

στα ἔργων, Ἰ καθάπερ ἐν Μασσαλίᾳ, κρίσιν ποιουµένους ο[ἴσατ- 
η ο - 9 - ’ Δ α ” ομίο. τῶν ἀξίων τῶν ἐν τῷ πολιτεύματι καὶ τῶν ἔξωθεν. 

᾽ 

ἔτι δὲ 
5 3 - 3 - ” ’ Ὡ] ὸ - 4 .] ”- λ ’ 

καὶ ταῖς ἀρχαῖς ταῖς κυριωτᾶταις, ἃς δεῖ τοὺς ἐν τῇ πολιτείᾳ 
- - 4 ” . 

κατέχειν, δεῖ προσκεῖσθαι λειτουργίας, ἵν᾽ ἑκὼν ὁ ὁῆμος μὴ 
ελ - ” . . µετέχη καὶ συγγνώµην ἔχη τοῖς ἄρχουσιν ὡς μισθὸν πολὺν 

- - - .] / / 

6 διδοῦσι τς ἀρχῆς. ἁρμόττει δὲ θυσίας τε εἰσιόντας ποι- 
- - / - ο α/ 

εἴσθαι μεγαλοπρεπεῖς καὶ κατασκευάζειν τι τῶν κοινῶν, ἵνα 
- 5 ’ - . 4 

τῶν περὶ τὰς ἑστιάσεις µετέχων ὁ ὃῆμος καὶ τὴν πόλιν 
- 4 4 

ὁρῶν κοσμουµένην τὰ μὲν ἀναθήμασι τὰ δὲ οἰκοδομήμασιν 
ω / λ μ " η 

ἄσμενος ὁρᾷ µένουσαν τὴν πολιτείαν' συµβήσεται δὲ καὶ 
- ο) - - ’ ” : 

7 τοῖς γνωρίµοις εἶναι μνημεῖα τῆς δαπάνη. ἀλλὰ τοῦτο 
ε . ] ’ . - . 3 4 . / 

νῦν οἱ περὶ τὰς ὀλιγαρχίας οὐ ποιοῦσιν, ἀλλὰ τοὐναντίον" 
λ ” 9 Φ 3 4 ῃ 

τὰ λήμματα γὰρ ζητοῦσιν οὐχ Ίττον Ὦ τὴν τιμήν, διόπερ 

πηαϊπάςτ οἱ {1ο οπαρύες {οπο]θΒ οἩ ἴ]ιθ 

αἀεβῖοη οἱ ρτοβουνΊης {Πο οἩρατο]μίοα] 

οοπβΙαζίοηυ ὮΥ πτοϊ]άετ πιθαΏΒ, νη (ποιό 

οοπΏῖης {ο ΑΠΥ ορεῦ ταρύατθ. Ἴ]μα 

Πγαῦ οἱ {μθβο 18 ἴ]ιο αἀπαϊββῖοη οἱ {γοβ]ι 
ΤΩΘΙΩΡΕΤΑ 1Π{ο {1ο σογετητηθηῦ. Τὴη]8 

ΤΙΔΥ Ῥθ ἆοπο ἵπ {τθρ γγαΥ8: οἰζμεγ ἴ]ο 
κος πἱβΙθῖοη οἳ α οεγζαϊη Ῥτοροτίγ τηΥ 

βεουτο 16, 9; ο αρβίπεποο ἀπτίηρ 8 
βῖνεη Ῥετίοά ἔτοπι αἱ ἀϊθαιαγίηρ 
οοοιραΒίοη8; ος, ἴμϊτα]γ, 16 τηαγ Ῥο 

ἀοπθ ὮΥ α βε]θεοῦίοη τηαάο ὮΥ ἴλο 

Ρονετηῖηςσ Ῥοάγ Ίοπη ἴ]ο τοβῖ, 
πρότερον] ΟΗ. ΥΤ. τῃ, 
Θηβαίοις] ΤΙ. Υ. 7. δέκα ἐτῶν ἵβ ἴἶιθ 

χρόνον τυά. 

Μασσαλίᾳ] ἄτοῖε ΤΠ. 532. 
ἐν τῷ πολιτεύματι] πιιβῦ Ἰθγθ ΠηΘΕΠ 

πού ]θ ΄σονεγηπιεηῦ, Ῥα{ ἴ]λοβο «νν Πῖη 
ἴμο Ῥα]θ ο{ οἰθπεπαΠίρ, ιο πολῖται 
ἨϊθΠοτίο εχο]αάεᾶ {ποτ {ο ρογοτη- 
ηιθηῦ, τῶν ἔξωθεν πνοι]ά ΤηθᾶΠ Ῥγο- 

Ῥαβ1γ αηγ Ῥοάγ οἱ τορ]ἀεηί {ογεῖρηοτς. 

Ου ἵη ἴ]ο 3ΏβεποῬ οἳ ΑΠΥ ἀθίαί]ς, ο8Ώ 

με γγογάβ ἐν τῷ πολιτεύματι]θερ {λιαῖτ 

ηκδίυτα] τηεαηπρ, πιά ἴλο κρίσω ποιου- 

µένους Ἱπαρ]γ α τον]βῖοη οἳ {πο νγ]ο]θ 

Ῥοάγ, β1οἩ 48 (]αῦ ο{ πε Ῥοπιαη οεἹι- 
ΒΟΙ5, αἀτηϊναηπςσ πθν ΠΠΕΠΙΡΕΤΒ οτ με 

6τοαπά οἱ ἀιεῖτ νγοτύμῖπεβε, εχο]αάῖπς 
οὔπατβ Πα {Ποετίο τπεταῬετβ {ον με τε- 
Υ6τβο ἵ 

6 ἃς δεῖ τοὺς ἐν τῇ πολιτείᾳ κατέχει] 

«ὙΝΠΙοΙ. ΠἹεΙηῬετΑ οἱ πο ρονετηῖησ 
Ῥοάγ πιαεῦ Ἰο]α, ἜΤπϊς 6εεπηβ {πε 
πηθαπῖηρ οΕ πολιτείᾳ Ἰετε, ἴπε Ῥοάγ οξ 
τθβῇ]Υ αοἴῖνο οἴπεηβ, {μα ρογνεγηῖπς 
Ῥοάγ ἵπ {ιο Ἰατσεξύ 8εΠΑΒε, α5 ἀϊδποῦ 
{τοτα {ο εχεοιζἶνο τηαρ]βἰταίθς. 

κατέχευ] “ οῬίπετο,᾽ “Πο]ά,” ρετ]παρθ 
6Υθη ΤΠΟΥΘ, ΄Ἰο]ά Εγπο]γ.᾽ 

λειτουργίας] ΤἨ9 πνάποτα, ρα αἲ 
Έοπιθ ατθ δη Ἰπβίαηορ οἱ 0118, 

6 κατασκευάζειν τιτῶν κοφῶν] “οοη- 
βίγιῖτο αᾳπε]ᾳαθΒ πποπαπηθηΐς Ῥαβ]1οβ,” 
Βύ. ἨΠ]. κατασκευάζειν Ἠ8β ἴ]θ ΒΘΠΒΘ - 

οξ 8οπηθ Ῥεγπιαπεηῦ οοπηβίταοῦίοἩ, ποῦ 

ΒΔΟΤΙβ086 ΟΥ ϱ41ΊΠ6Β, Ῥιαῦ Όεππρίε ος 

αφ αθἀιοίβ, {ο Ιπβίαπος. 

7 τὰ λήμματα, κ.τ.λ.] Οµ ἐ]]ς οοπα. ο) 

Ῥαχθ Ἠ]8β Ίαησιαρθ, οὐ γὰρ ἔστι ἅμα 

χρηµατἰζεσθαι ἐκ τῶν κοιῶν καὶ τι- 

μᾶσθαι, ΕΙ. ΥΠ, χνὶ. 3. Ρ. 1163, 9.8. 
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Ὁ , , 2 , , γα - 
εὖ ἔχει λέγειν ταύτας εἶναι δημοκρατίας μικρά». Τῶς μὲν 1451 Β 

οὖν χρὴ καθιστάναι τὰς δημοκρατίας καὶ τάς ὀλιγαρχίας, 

διωρίσθω τὸν τρόπον τούτον. 

᾿Ακόλουθον δὲ τοῖς εἰρημένοις ἐστὶ τὸ διηρῆσθαι καλῶς 8 
Μαρ]- ν Δ λ 9 , , λ / « / / 

τα περι τας αρχᾶς, ποσαι και τινες και πτινὼγ. καθαπερ ἐτλοίθΒ 

εἴρηται καὶ πρότερον’ τῶν μὲν γὰρ ἀναγκαίων ἀρχῶν χωρὶς 
να ω , - ι λ 9 / « / 
ἀδύνατον εἶναι πόλιν, τῶν δὲ προς εὐταξίαν και κὀσμον 
1ὸύ 9 - - ” 9 . α 9 Δ - 

ἀθύνατον οἰκεῖσθαι καλῶς. ἔτι ὃ) ἀναγκαῖον ἐν μὲν ταῖς 2 
- ’ ΄ - 

μικραῖς ἐλάττους εἶναι τὰς ἀρχας, ἐν οὲ ταῖς μεγάλαις 

πλείους, ὥσπερ τυγχάνει πρότερον εἰρημένον: ποίας οὖν 
’ ο 

ἁρμόττει συνάγειν καὶ ποίας χωρίζειν, δε μή λανθάανειν. 
- [ο] - 

Πρῶτον μὲν οὖν ἐπιμέλεια τῶν ἀναγκαίων ἡ περὶ τήν ἀγο- ο» 
’ 3 » Α ο ο 4 Ὡ Ν 5 - ’ Δ 

ράν, ἐφ᾽ ᾗ δεῖ τινὰ ἀρχὴν εἶναι τὴν ἐφορῶσαν περί τε τὰ 
Δ Δ ο ’ 

συμβόλαια καὶ τὴν εὐκοσμίαν' σχεδὸν γὰρ ἀναγκαῖον πά- 
ο Δ Δ - χ Δ - Δ 

σαις ταῖς πόλεσι τὰ μὲν ὠνεῖσθαι τὰ δὲ πωλεῖν πρὸς τὴν 
κ) / . / / 4 ο. 3 . Ν « ’ 

αλλήλων ἀναγκαίαν χρείαν, καὶ τοῦτ ἐστιν ὑπογυιοτατον 
.] 9 ’ ὸ 9 ὸ - .) / α / λ 

προς ανταρκειαν» ι ην οοκουσιν εις µιαν πολιτειαν συγνελ- 

δημοκρατίας µικράς] ΄οἶοβο ἀἆθπιο- 
ογαοῖθΒ. ΤΠεγ οοπιρίπο αἲ] ιο {αι]ίβ 
οἳ ΡοΐΗ. 

Αἱ ἴπο οπά οἱ 0] οἸαρίετ, 8οπιθ 
οἀϊίοτα Όλίπ]ς Οιαῦ ἵπ πο οχ]βτης 
νγοτ]ς {λετο 5 α ραρ. ΊἈίοκες αποίεΒ 

Οοπτῖηρ, Βο]πεϊάςτ, Β6ΠἩΙοβΒες, ΟοταΥ. 
ΤΈ]ετο 6 ηο πθεά οἱ βαρροβῖησ αΏΥ- 
ὑμηπο Ἰοδυ αὖὐ πρ ρατοι]αγ Ῥ]αοθ. 

Οιογς, υγ ΤἹοτθ ΤΘΔΡΟΠ, ἐμ]η]ς {λμαῦ 

(λετε 18 α ραρ αὖ ἴΠο επἆ οἱ {πε ποχί 

ολαρίατ, ἰιαῦ πο Ῥοοῖς, ἵπ {αοῦ, ας 

Ῥεευ ουτία]εά. ἈΆρεησε] αιοεά ὮΥ 
Ἠ]ο]θΒ 125, ποῦθ 1. ΤΠ Ρρ. 126, 127, 
Ν]ο]κεθ β866ΊΩΒ αποθτίαϊη 48 ὔο α Ίατρεγ 
1988. 

ὙΤΙΙ. 1 ἀκόλουθον δέ] Οοπιρατο 
1. Ἱ. ἅμα δὲ περὶ ἐκείων εἴ τι 

λοιπόν, πο ΥγἨ]ο]ι ἐ]]θ Ῥαβδβασθ οοη- 
ηθοίβ. 

τίνων] ΟἨ ν]αῦ ἆοθθ μία ἀερεπά Ἱ 
10 18 αἰτρ]θεί, Ἰοοκίηπσ αὐ Υ1. 1Υ.) 

Χγ. 1, ο 5ΙΡΡΙΥ κύριαι. πόσαι τε ἀρχαί, 

καὶ κύριαι τίνων. 
2 συνάγειν] ΄ἴο οοπιβΙηθ.᾽ 
χωρίζευ] {ο χεερ ἀῑβίποῦ.᾽ 
8 πρῶτον] πρώτη, 38 Όοταγ 5αρ- 

ρεβίς, οι], 1 Οµη]ς, Ὦο απ ΙΠΙΡΓΟΥΘ- 

ΠΙΘΗ{, 

τὴν ἐφορῶσαν] ΄ν']Ἴοβθ Ῥτονίπος 16 18 
ο παϊοΏ οὖθς πο ἰταηβαοῦίοηπΒβ ἰ]λαί 

ἴακο Ῥ]ασθ, απΏᾶά 48ο {ο 89ο {παίῦ οτἆετ 

Ῥο Κερί.) 
σχεδόν] Τηϊ8 το]ασίαηί αἀπη]βαῖοη οἳ 

ἴμο πθοθβαΙϐγ οἳ εχομαησο, Ἰπ {ιο 6παρο 

οἳ βαἱ68 απά Ῥαγο[αβθβ, πγηΙοἩ 410 οχ- 
οἶιαησες {τοιρ]ι λε πιθάΙαπη ΟΕΙΠΟΠΘΥ, 
16 νετΥ ουγΙοβ. 

ὑπογυιότατον] “« ια τοαάΙθβῦ πηθαἨΒ, 
1μάάε] απά Βοοῦὲ, “ ἆαπδ αππαθυε]νατ 

πηᾶομβίο,”. οαμτ. 

δι) ἣν δοκοῦσω] ΄ Απά 16 18 015, λμ]ς 

βαθΙα/γίησ οἱ πο ΡΤΙΤΙΑΥΥ Ὑγαηίς οἳ οἳς 

ηδίιτο, ἐμοῦ 1 ἐποασ]ί {ο Ἠανο Ῥοθῃ 

με οτὶσίη ο ἴμε απῖοηἨ ἵπ α. βἰαΐθ.᾽ 
Τη]56 ἱταηπβ]αῦίοη. ϐἨτοννβ {πο τε]αίῖνο 
Ῥαο]ς {ος 106 αποοεάεηύ πο Ἡροπ 
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έε ’ τ 3 / ’ . / . / ε 

ετερα δὲ ἐπιμέλεια ταύτης ἐχομενη και σύνεγγυς ἤ 
- πι τν ὸ ’ 4 4 ο, ) / Ὃ λ 

των περι το αστυ ὀήμοσιων και ιοιων. οπως ευκοσµια 1 και 

- ’ 9 ’ . ελ [ή . ’ 

πων πιπτοντὼν οἰκοδομημάτων και ὁδῶν σωτήρια και διόρ- 

θωσις, καὶ τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀλλήλους, ὅπως ἀνεγκλήτως 
ο / 5/' Α εν) πά « / . 

ἔχωσιν, καὶ ὅσα τούτοις ἄλλα τῆς ἐπιμελείαφ ὁμοιότροπα. 
Αα. » / ε - 4 ’ νο ’ 

Εκαλοῦσι ὃ) ἀστυνομίαν οἱ πλεῖστοι τὴν τοιαύτην αρχήν, 

ἔχει δὲ µόρια πλείω τὸν ἀριθμόν, ὧν ἑτέρους ἐφ᾽ ἕτερα 
ωὴ ᾿ - ’ / Ὡ 

καθιστᾶσιν ἐν ταῖς πολυανθρωποτέραις πὀλεσιν. οἷον τει- 
μὴ ο, ᾽ ’ / 

χοποιοὺς καὶ κρηνῶν ἐπιμελητὰς καὶ λιμένων φύλακας. 
᾽ ... 

6”Αλλη ὃ) ᾿ἀναγκαία τε καὶ παραπλησία ταύτη' περι τῶν 
Ἅρνο 4 , . Δ . 4 ’ .) . . 3 . τ 

αύὐτων µεν γαρ, άλλα περι την χωραν εστι και τα περι τα 
κ), ” ον - ν 4 ”” ’ « ᾽ 

ἔξω του αστεος" καλούσι δὲ πους αρχογτας τουτους οι μεν 

κ) [ή ε 9) ε ’ 
αγρονόµους οἱ ὁ ὑλωρους. 

λο λ 4 9 5 
Ἀὗται μὲν οὖν ἐπιμέλειαί εἶσι 

’ - 3 νι 4 Δ Ὀ] ε ποτ ὃν ὸ - - 

τουτων τρείς» αλλή ὸ αρχη προς Ἠν αι προσοὀοι των κοινων 
3 / » ο ” / ΔΝ « ’ 

αναφέρονται, παρ ὧν φυλαττόντων μερι ζονται προς εκαστην 

διοίκήσιν' καλοῦσι δ' 
» / 
ἀποδέκτας 

νά / 
τούτους και ταμµιας. 

7 Ἑτέρα 9) ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τά τε ἴδια συμ- 
/ λ λ / » . / λ ο - 

βόλαια και τας κρίσεις εκ των δικαστἨρίων' παρα ε τοις 

. ο ’ 4 3 4 Α - ’ ὸ - 3 

αντοις τουτοις και τας γραφᾶς των δικῶν γινεσθαι ει και 

τὰς εἰσαγωγάς. 
. - 4 Ὡ ’ . ’ Ακ. 

ενιαχου Μεν οὖν μερίζουσι και ταυτήν εις 

[ή ” δὲ ’ / ’ ’ ω) δὲ 

πλείους. εστι οεέ µια κυρια τουτων παντων) καλούνται 5 

αὐτάρκεια, ὙυΏίοὮ ὁ8 ἴλο ορ]θοοξ οἱ {ιο 
βοοῖα] ππΊοἨ, Ῥα6 οη ἴ]θ πποτθ ἀῑδίαπε 

χρεία, Ὑυμ]ο]ι, δοκεῖ, “58 ἐλοιιφ]έ ἰο ὂε 

80ο ή 80ηις.᾽ 

4 δημοσίων καὶ ἰδίων] πεεά ποῦ Ῥο 

Ἠπαϊθεά αξ Βίαμτ5 ἰταπε]αθίοη, “«(.ς6- 

Ῥδιάς,”” Ἠπαῖϊζς 16, Ῥαῦ σεπετα]]γ “ραβ]]ο 

απά Ῥτϊναῦο ρτορετίγ.᾽ 

ὅπως ἀνεγκλήτως ἔχωσυ] «Τηαϊ ἔλοτε 
ΤΙΑΥ Ὦθ πο ορεπίησ {ος πηαύαα] 9ΟΠΙ- 

Ῥ]αϊη{β.᾽ 

τούτοις] ἀερεπάβ οη ὁμοιότροπα. 

5 ὧν ἑτέρου, κ.τ.λ.] Έοτ πο 

απιουπῦ οἱ Ῥαβίηθβς τεπάοτς ἀθβίταρ]α, 

απά {Πο παπηρον οἱ οἵήσποης εἀποῖθς οἳ, 

Όιο αρρ]οαξίοη οἳ {ο Ῥτϊποϊριο οἳ 
ἀϊνίβίοη οἱ Ίαβοιγ, 

6 ἀγρονόμους] ΤἩο ασγπεηβοτθς οἱ - [ 

Ἔοπιο. - 

ὑλωρούς] οοπιπηϊββίοπθτβ οἱ Ἰνουᾶς 
ΑΏά Τογθβί8Β. 

παρ᾽ ὧν φυλαττόντων] / ιο Ίκεορ 
ἔἨθπα, απιά {ποπ Ὑνηοβαο Ἠαπάς {ο ἆἱς- ᾖ η 
ὑτιραοτ ἵβ πιαάο Το ἴμο νναπίς οἱ οι 
ἀερατίππεηὔ, 

διοίκησιν] « ἀερατίαπεπθ, «Ώγαπο]ι οἳ - ς 

αἀτηϊπΙβίγα βίο.) 

7. ἀναγράφεσθαι] «τοσϊβίογοά.᾽ 

τὰς κρίσει τὰς ἐκ τῶν δικαστηρίων] 
Ἔμο ἀθεϊθίοης οἳ ἔπο οοπτί οἱ ᾖ118- 

{ρθι᾽ ο 

τὰς εἰσαγωγάς] ““ορεπῖπο οξ {ο : Ἶ 
Ρ]δαάἴησϐ,”΄ ,, απά Β. υπ 
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Μασϊβ- 
ε / 6 9 ’ 4 ’ Ώ ’ ” 

ιερομνήµονες και επισταται και µνήµονες και τούτοις ἄλλα 
{γα0168, η, ’ λ{ 4 δὰ ’ 9 / Ν .) 

ὀνόματα σύνεγγυς. ετα ὁε ταύτην ἐχομένη µεν αναγ- 
Δ ’ - - . 

καιοτάτη οὲ σχεδὸν καὶ χαλεπωτάτη τῶν ἀρχῶν ἐστὶν ἡ 
’ ο δα 

περὶ τὰς πράξεις τῶν καταδικασθέντων καὶ τῶν προτιθε- 
/ Ν Δ . Ν . 4 8 4 ν 

µένων κατὰ τὰς ἐγγραφαᾶς καὶ περὶ τᾶς φυλακας τῶν σω- 1223 
’ Ν χ Ὁ) α) 8 4 Δ Ν 5” 3 ’ 

µατων. Χχαλεπή µεν οὖν ἐστι θιὰ τὸ πολλήν έχειν ἀπέ- 9 
ς ϱ Ν / ει ὸ / ΑΔ 9 

χθειαν. ώστε ὅπου µῆ μεγάλα ἐστι κερὀαίνειν, οὐτ ἄρχειν 
« ’ 5 ν 5 Ω 2 ε / . /΄ / 

ὑπομένουσιν αὐτην οὔθ) ὑπομείναντες ἐθέλουσι πραττειν 
4 8 ’ 3 / . 9 ’ σα η] . 

κατὰ τοὺς νόμους ἀναγκαία ὃ ἐστίν, ὅτι οὖὐδεν ὄφελος 
/ η δί . ων) ὸ / ’ 9ὲ 3 ’ 

γίνεσθαι µεν ὀίκας περὶ τών ὀικαίων, ταύτας 9ὲ µη λαμβα- 
/ α/ ι) 9 4 / - . / ϱ) ’ 

νειν τέλος, ὡστ εἰ μή γιγνοµένων κοινωνέῖν ἀδύνατον ἀλλή- : 
λοις, καὶ πράξεων μὴ γιγνοµένων. 

εἶναι ταύτην τὴν ἀρχήν, ἀλλ᾽ ἄλλους ἐξ ἄλλων δικαστηρίων. 

θιὸ βέλτιον μὴ μίαν ἵο 

καὶ περὶ τὰς προθέσεις τῶν ἀναγεγραμμµένων ὡσαύτως πει- 
- - ” 9 ’ 8 Ν 5 Ν 

ράσθαι διαιρεί νγ. έετι ὸ ενγια πράττεσθαι και τας αρχας 

ἱερομνήμονες] Τηϊ8 π5ο οἱ ει νγοτά 16 

ποῦ 108 απθαα] οΏθ. Τ]ο παπηθ 8 πηοβῦ 
{ωτηϊμαχ 5 αρρ]ιθἆ {ο ἔο ἀεραίίθρ {ο 
ἴμο Απιρηιοὑσοπῖο οοιποῖ]. ἈΝοχ ἆοθβ 
16 Ώθγο 1ηθαἨ πηαρ]βίταῦθΒ ΒΙ1ΟἨ α8 ἴΠοβο 
πηθηθίοπθά ὮΥ Βπσι, Ὠίο. «Απ. 

ἑ«Ἠεοοτάςτβ,” 6 ποίατίθβ.””. Ρας] β6ΘΠΘΒ 

:4Πθ πηθαπΊης Ἠεγθ, 38 3ἱ8ο οἱ μνήµονες, 

1. απά Β. 
ἐπιστάται] Οὲ ο πο οΟΠΙΠΙΟΠ 

β6Ώ868 ασαἶη οΓ {Πῖβ ννοτά, ποϊθ]ου ϱ10β 

ἴλ]ς Ῥαβραρς, οοπΙρ. ΒπΙ ΜΗ, Ρίο. Απί. 

Τ{β 66η8ο τηιβύ Ῥο απα]οσοἩβ {ο θαί 

Ἀβρ]σηεά η {πο Ἰαδῦ ποίο {ο µνή- 

µονε». 
8 τῶν προτιθεµένων κατὰ τὰς ἐγγρα- 

φάς] «6 παῖῇ οἰπίτείραπς ἆθτ γετπάπσίεη 
Βἰχα{ρο]άετ,”' 8αὖ8 ΒίαΗτ, νι πε 

οοἱ]θοῦίοη οἱ ιο πας Πηροβθά.”.  Ῥαΐ 
{μὶ5 16 ποῦ α οἶοβο τοηάθτίηπςσ οἱ ἴμο 

νγοτάβ, 1 ἴα]κθ προτιθεµένων 88 ρ8ββῖνο 
απά πηαβου]Ίπθ, ΄ Ῥτοβοτϊρύοτατα ἵη 198 

Ῥτίπιαχγ 66Η86, απά γη Βέαμτ Τ τηαλκο 
Ἡ ἀερεπά οη πράξες. ἨΝΙ ἴμο 
Ἰουγίπο οἱ πο Ῥεπα]θίες ἔτοπι {λοβε 
Ψ/ἨΟΒΘ . ΏΠΙΘΒ ἆτθ Ῥορίοἆ αρ ἵηπ αο- 

οογάαποςῬ νζ] 9 τοσ]β{εγβ᾽ οἱ πο οοἩ- 

ἀεπιπαίοηβ.  Βο 1 τεπάεν ἴμο ραβ- 
βαρο.᾽ 

ϱ ἔχειν ἀπέχθειαν] /Ἰπνο]νθς πιο] 
οάἵαπη,᾽ ος ΄Ἠαβ ρτεαῦ οὔἵπτα αὐίασ]λεά 
{ο 10.) 

λαμβάνειν τέλος] «ο οχοεοιίεά, ραύ 
η 1οχο0ϱ: ΑΠΠΙ]ΑΓ ΘΧΡΤΘΒΘΙΟΏΒ αἴθ 

λαμβάνειν ὕψος, τιμήν. 

1Ο Διό] Ῥεοααβο ο ὧε ππρορα]ατΙγ 

ὑλαῦ αἰίασ[μες {ο 6ιθ ο/ῇοο. 

τὰς προθέσεις τῶν ἀναγεγραμμένων] 

πρόθεσι 8 ιο ῬτοβοτίρίοἨ, «ἴ]ο 

Ῥοβύϊης αρ᾽ οἱ ἴλοβο τεσ]βθετεά οἵ τθ- 

οοτάθᾶἆ. ο ἵπ βαρβίαποῬ {πο οχρτοθ- 

βίοη 16 θᾳινα]οπύ ἴο {πο οπθ ποίοθᾶ, 

δ 8, τῶν προτιθεµένων κατὰ τὰς ἐγ- 

γραφά». Απά ο βί8Ητ {α]κος 16. 

ἔτι δ᾽ ἔνια] Το (πτθε]ς οί λλ]β ραββαρο 
18 νουγ Πατά. Παῦ 18 πο πιραηῖηρ οΕ 

ο καί Ῥείοτο τὰς ἀρχάςῖ Αραϊη, 

ψη]αῦ 18 61ο 8εηβθ οΓ τῶν νέων, τὰς νέα», 

τῶν ἐνεστώτωνὶ Ἱ ἆο ποῦ εθο {]λαῦ 
αχ ἐταηβ]αῇζεβ {πο καί, αηΏά ἴ]ιο Β6Π6Θ 

Ἡθ αἴζασ]θβ {ο [με νέων, νέας, “΄{Γ6β] 

ϱ8868, {968 πιαρϊς(γαοίθΒ,” 18, Τ α]ιοι]ά 

ὑλ]π]ς, ορεΏ 6ο ᾳπθβίίοη, «Αὖ {ο βατηθ 

ύππο, 1 ἆο ποῦ βοο γγ]αί Ῥοίζεν ϱοἱαδίοπ. 
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Μαρ]β- / ” 4 .] ο ’ - 4 ’ 4 . 

αμάν. αφ Τό ἄλλας καὶ τας τῶν νέων μᾶλλον τας νέας, και τας 
- ’ ωὶ ) 

τῶν ἐνεστώτων ἑτέρας καταδικασάσης ἑτέραν εἶναι τὴν πρατ- 
-ἲ . 4 -. . 

τοµένην, οἷον ἀστυνόμους τᾶς παρὰ τῶν ἀγορανόμων, τας 
4 ᾽ ’ « ’ ο) Λ Ὀ] 9 ’ 5 / 

αι ϱὲ παρὰ τούτων ἑτέρου. ὅσῳ γάρ ἄν ἐλάττων ἀπέχθεια 
9 - ’ ’ Φν / / ε 

εν τοῖς πραττοµένοις, τοσούτῳ μᾶλλον λήψονται τέλος αι 
’ Δ 4 - 4 3 ’ 

πράξεις" τὸ μὲν οὖν τοὺς αὐτοὺς εἶναι τοὺς καταδικάσαντας 
8 ’ 5 ’ ” - λ . . ’ 

καὶ πραττοµένους ἀπέχθειαν ἔχει διπλῆν, τὸ οδὲ περὶ παν- 
4 9 Ν ’ [ωὴ ο] . ’ 

των τους αὐτους πολεµίους πᾶσιν. πολλαχού δε διήρηται 
νο) ’ Δ 4 / ω . / 

καὶ ἡ φΦυλάττουσα προς τήν πραττοµένην, οἷον Δθήνησι 
” Δ . 

12 [ή [" τῶν ἔνδεκα καλουµένων. διὸ βέλτιον καὶ ταύτην χωρί- 

ζειν, καί τι, σόφισµα ζητεῖν καὶ περὶ ταύτην. ἀναγκαία 
1 ῃ Ὠ - « 3 . 

µεν γαρ ἐστιν οὐχ Ίττον τῆς εἰρημένης, συμβαίνει δὲ τοὺς 
ϊ - / 4 ἲ 

μὲν ἐπιεικεῖς φεύγειν μάλιστα ταύτην τὴν ἀρχήν, τοὺς δε 
η) 9 9 . - [ πας |) Δ Δ δέ 

µοχθηρους οὐκ ἀσφαλες ποιεῖν κυρίους: αὐτοὶ γαρ ὀέονται 

13 φυλακῆς μᾶλλον Φυλαττειν ἄλλους δύνανται. διὸ δεῖ μὴ 
’ .) 4 - . - 

µίαν ἀποτεταγμένην ἀρχῆν εἶναι προς αὐτοῖς, μηδὲ συνεχῶς 
ν Δ - Ὀ] - 

τὴν αὐτήν, ἀλλὰ τῶν τε νέων. ὅπου τις ἐφήβων  φρουρῶν 

3 ἙΒε]κ]κοτ” {εχί Ώας ποῦ ἐπ]ς ἡ. 5 τό Ῥεκ]κεγτ. 

{ο οΏετ. Νο βαὐβ[αοῦοτγ τεπάετῖίαςρ 
Ῥτεβεπς 1086]/:. 

τῶν ἐνεστώτων] ιο. αοἴπα]]γ 
εχΙβθίησ ο8868; - Ποτ]κὔπιπηπεμεη, 

ίαΗΓ. 

τὰς παρὰ τῶν ἁγορανόμων] ΄ΤηοῬο 
ν/Ἡ]οἩ 60Π1Θ ΓΓΟΠΙ.᾽ 

τι ἐνῃ τοῖς πραττόμένοις] “ αἲ- 
{αο]ιθβ {ο {Ποβο πο οχθθιίο {πο β6Π- 

{6ηΏςΘΒ.᾽ 
πολεµίους πᾶσυω] ΄ Μα]κοβ {επι επθ- 

Τη168 {ο α1],᾽ Ῥ]ασες ἔπεπα μαῦ 15, ἵη 
Ἠορβ]ο τε]αὔίοη {ο αἩ. Ἴπετο 16 πο 

τορυ]αχ οοπβῦγιοίῖοη οἱ ἴμθ αοοαβα[ᾖνθο. 

ΒΟΠΠΘ γετῦ πηιβί Ῥο βαρρ]θά {τοπι 
ἔχει, ΄Ἰπνο]νες ὑλμεῖτ Ρεῖηρ.᾽ 

τῶν ἔνδεκα καλουμένων] Όοταγ τεαάβ 
ἡ Ῥε[οτο {Πῖ6 ρεπ]ῶνε, απᾶά Φύ4Ἠτ αἱδο 

Ἱηπβοτία {1ο ατί]ο]ε, (ποιρ]Ἡ ἵπ Ῥτασ]κείς. 

16 18 τεφυ]τεά ὮΥ ο 8εη86, απᾶ 1 Ἠαγο 
{ο]ονψεά Βίαλτ η Ἰπβδετῆπο Ἱ Όπ 
ἴλμο Γαπούίοη5 οῇ {πο Ἐ]ενεπ, οοπΊρατθ 

ἨθιπιαηἨ, Ροῦ. Απ. δ 139. ἜΤῆὶ8 ρας- 

-- 

βασο 8θ6Πη8 {ο Ἠπαϊν ἠΠεῖγ ΓαποβΙοπΒ, 
ταύτην] βο. τὴν φυλάίτουσαν. 

13 τι σὀφισμα] Τηε ἀεβπῖζε ατς]ε, 

πυἩΙοἩ 18 {πο σεπετα] τεαάίησ, 1 ομἩ 
πηα]κθ ποίμ]ησ οἳ. 1 Ἠανο Ὦγ α βρε 

οἶλαπσθ Ἱπύτοάισεᾶ πο Ιπάεβπϊέθ Ῥτο- 
ηοΙΏ. Όοππρατο {ος ἴμε Ίαησιπασο ἴπ 
Παββοαθίοηπ οἱ {πο οπαπρο, 11. Υ. 20. 

ἐὰν µή τι σοφίζωνται. Παῦ ἵς {ε 

ἀενῖοςο, τὸ σόφισμα, νι] 18 α)]λαάεά 

ο, 1 ο ατΏο]ο 18 Ἱεριῖ “Ώεε 
ΤΠΟΥΕΠΕΘ αἀτοῖθα, 50. ἨΠ., απά “«Ώα8 

Ῥαββοηάο αβκαπ[θτηΙ{0ε1,”. Βίαῃτ. 

13 πρὸς αὐτοῖς] ΄ {ον έΊιεςο οΏ]θοῖς, ̓  
«εντ ἀἆϊθβο (6βομᾶδιο,” Βδίαµτ; ὈῬαῦ 

ἴμο οχρτθββίοη 16 Ἱτγεσα]ατ αΠιοσείἩετ, 
Οαη 16 Ῥο ΄ Τμετείοτο ἴποτθ πηαδί ποῦ 
Ῥο οπο ἀθβπῖζο πιαρϊδίταογ βεύ αρατί 
Ιπ αάά1δΙοη {ο ἴἨεπι (τοῖς μοχθηροῖ), 

βο. ο Ῥαά π]οπι αἱοηπθ γοα ση εκ- 
Ῥεοῦ {ο ΕἨπά τεαᾶγ {ο αοῦ α5 Ία11ε», 

ὅο.᾽ 
ἀλλὰ τῶν τε νέων] ΄ Ῥαΐ, ο 5οε8 0ΟἨ 

κ ντ πα 

ἤ 
4 

ι 
ὴ 
υ 
ο] 
. 

αν 

κα 
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. 4 ’ ο ια) - ὸ - Ν / ο 4 . 

ἐστι τάξις, και τῶν ἀρχῶν 9εῖ κατα µέρη ποιεῖσθαι τήν ἐπι- 
ο Α , , 3 Φ λ ΄ 4 . 9 
µέλειαν ετέρους. ᾿ΓΓαύτας µεν οὖν τας αρχας ὡς ἀναγκαιο- 

’ ’ ωὶ ’ λ ν ’ 8 9 / 

τατας θετέον εἶναι πρὠτας, µετά δὲ ταύτας τὰς ἀναγκαίας 
4 Σω] 5 [ 4 ’ / . ΝΔ 

μεν οὖθεν ἧττον, ἐν σχήµατι δε μείζονι τεταγµενας' καὶ γαρ 
» / « / να. να .. δ) 5 να 
ἐμπειρίας καὶ πίστεως ὀέονται πολλῆς. τοιαυται ὁ εἰσι 

ο . 4 4 -” / 8 σ ’ 

αἵ τε περὶ την φυλακην τῆς πὀλεως, καὶ ὅσαι ταττονται 
Ν Ν ἃ ’ α δὲ 4 9  Ἡ Ν 9 

προς τας πολεµικας χρείας. δεῖ δὲ καὶ ἐν ειρήνη καὶ ἐν 
/ ω) α] ω) [ων ε ’ 9 ΝΔ 

πολέμῳ πυλῶν τε καὶ τειχῶν φυλακῆς ὁµοίως ἐπιμελητας 
4. ΜΗ. / λ / - - ” λ 

εἶναι, καὶ ἐξετάσεως και συντάξεως τῶν πολιτῶν. ἔνθα µεν 
Ὁ) 4. 4 α ’ 9 ᾿ / ο 9/ δ᾽ ιβ 

οὖν ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἀρχαι πλείους εἰσιν. ἔνθα έλαττους, 
Ὡ) Ἀ ων σν / / τ / ” ν 

οἷον ἐν ταῖς μικραῖς πόὀλεσι µία περι πάντων. καλούῦσι δε 
4 4 ’ 4 ’ ο Ν ν] 

στρατηγους καὶ πολεμάρχους τους τοιούτους. ετι δὲ κἂν 
ο ε α Ά χο / Ἀ / 4 Α. ’ 

ώσιν ιππεῖς Ἰ ψιλοὶ Ἶ τοξόται ἤ ναυτικὀν, και ἐπὶ τούτων 
’ ΑΜ ’ .] / εἲ - 

ἑκάστων ἐνίοτε καθίστανται ἀρχαι, αἳ καλούνται ναυαρχίαι 
ας [ή .] [ή . Δ / Ν .] 

καὶ ἱππαρχίαι καὶ ταξιαρχίαι, καὶ κατα µέρος δε αἱ ὑπὸ 
’ [ή 4 ’ Ν / 8 [τά 

ταύτας τριηραρχίαι καὶ λοχαγίαι και Φυλαρχιαι καὶ ὅσα 
[ / « δν - ο / 9 ἁ 8 9 , 

τούτων µορια" τὸ 9ὲ πᾶν ἐν τι τούτων ἐστιν εἰθος ἐπιμελείας 
- 4 4 [-ἳ ’ .] » 4 ” Δ ’ 

πολεμικῶν. περὶ µεν οὖν ταύτην την ἀρχην έχει τον τρὀ- 
ω) . α - 3 - 9 . 4 ” 

πον τοῦτον. ᾿Επεὶ ὃε ἔνιαι τῶν αρχῶν, εἰ καὶ µῆ πᾶσαι, 
/ Δ - - 9 . « ’ ωὶ 8 

διαχειρίζουσι πολλα τπὼν κοινώγ. αναγκαιον έτεραν ειναι την 

8 εἷεν Ώε]κ]κογ. 

{ο βαὖ, “ Ῥοΐ]ι οἱ ιο γοατπρ ἴπεγθ τηαβί 
Ῥ6 ΒΟΠΠΘ, απά ἴιο τερα]αγ πιαρ]βταίθἙ 

πηιβῦ ἴαίκο ἵπ ἔαγηρ ὑλίς ἀπῦγ, 
πρώτας] ΄ἴπ οτἀετ οἱ πιο, 
ἐν σχήµατι µείζονι τεταγµένας] 

«Βροοϊοβῖ πιαρῖθ πϊπ]βθοτῖ],᾽ “Ἠο]άϊπρ ἃ 
Ἠϊσ]οτ Ῥοβίϊθίοη,᾽ «οξ πΊοχθ Ἱπιρογίαπορ 
ἵη ἴμθ βοαἱθ.᾽ 

14 εἰσί] εἷεν [ἂν] 19 βίαἩτ’ς τεαάϊῖης. 
Ί ἆο ποῦ βθ6 ΨΊΥ εἰδί αἹοία]ά ποῦ αὖ 
οποθ Ῥο αρα ὐαιοεά {οτ εἶεν, νν]ο] 

οαηποῦ Ῥο οσπβίγαθἆ. 
ὁμοίως 18 {ο ο ὑα]κεΏ νηζ]ι ἐν εἰρήντ 

καὶ ἐν πολέμῳ. 
ἐξετάσεως] “τενιενγῖησι᾽ 
συντάξεως] ΄ ἀϊδοιρηπῖπςι 
[5 κατὰ μέρος] /ἵπ ἁἀθίαι. ΥΠ. 

(Υ.) 1. 1. κατὰ µόριον. 

ὑπὸ ταύτας] Εί. 1. Ἱ. 4) Ῥ. 1904. 10, 

ὅσαι δ᾽ εἰσὶν ὑπὸ μίαν τωὰ δύναμιν, 

κ.τ.λ. 

φυλαρχίαι] Όοπιρατο Επι, ίοί, 
Απίι ατο. ΕΗΥ]ατοβ], 

ἕν τι τούτων ἐστὶν εἶδος] Αραΐπ οοπι- 
ρατο ΥΙ. (1Υ.) 1. 1, περὶ γένος ἕν τι 

τελείαις οὔσαι». 

16 διαχειρίζουσε] ΄Ίαγε ραβ8 {λτοιρ] 

ἰπαῖτ Ἠαπάβ.᾽ 
προσευθυνοῦσαν] ΄απᾶά Ῥεβιάςμ Ῥεῖπρ 

{ο απ΄ αοοοαπό,) 1, απά Ὁ. ΟοΟπΠΙΡ8ΤΘ 
Επι, οί. «Απ, ατο. Ἐαυιγπο, Ρ. 

479. 
διαχειρἰζουσαν] 1 ελοι]ά ρῖνο {]]β 

γοιῦ Ἠετο α βΙσηθΙγ ἀϊπεγτοπί 86ΠΒθ 
{γοπα ο οης6 αρουθ, απά 168 πιογθ αβιιο] 

Βεηθο οἱ «πιοπασίης.᾽ 

Μαρῖθ- 
{ΥΓ 0168. 

ο. 5 

1322 Β 
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ληψομένην λογισμὸν καὶ προσευθυνούσαν, αὐτὴν μηθὲν δια- 
- . 4 

χειρίζουσαν ἕτερον' καλοῦσι δὲ τούτους οἱ μὲν εὐθύνους, οἱ 
δὲ ς, ’ ε δὲ ἐξ. / ε δὲ / 

17 ε ογιστας», οι ε εζεταστας, οι ε συνήΎγορους. Παρὰ 
/ : / Μ, Ας / / / . / 

πασας δὲ ταυτας τας αρχας { μάλιστα κυρια παντων εστιν’ 

ε λ θες / 3 Δ / . λ 9 / ἃ 

Ἰ γαρ αὐτὴ πολλάκις ἔχει το τέλος καὶ την εἰσφοραν, Ἡ 
/ . / ο) / 9 ε Α. - . 

προκάθηται του πλήθους, όπου κυριος ἐστιν ο »ημος" δεῖ γαρ 

εἶναι τὸ συναγον το κύριον τῆς πολιτείας. καλεῖται δὲ ἔνθα 

μὲν πρόβουλοι διὰ τὸ προβουλεύειν, ὅπου δὲ πληθός ἐστι, 

18 θουλὴ μᾶλλον. 
ε 4 Ὀ . - 3 ο) Δ 

Αὲ μὲν οὖν πολιτικαὶ τῶν αρχών σχεδὸν 
- ’ ’ 9 5/ 3, ω 3 / « Ώ . 

τοσανύται τινες εἰσιν. ἄλλο ὸ εἶδος ἐπιμελείας ἤ περι τους 
/ Φ ς - η, λ - ι κ υ - 

θεους. οιον ἱερεις τε και ἐπιμεληται των περι τα ἱερα του 

, / κ αν ο μα 4 - η , 
σώζεσθαί τε τα ὑπάρχοντα καὶ ἀνορθούσθαι τα πιπτοντα 

.. . ὸ ’ . - 3 ο ’ λ 4 

των οἰκοὀδομηματων και τῶν ἄλλων ὅσα τέτακται προς τους 

10 θεούς. 
/ ω Ν ᾿ / ’ 3 - .) 

συμβαίνει δε τὴν ἐπιμέλειαν ταύτην ενιαχου µεν 
4 / 4. . » - ’ . - 4 3 

εἶναι µιαν, οἷον ἐν ταῖς μικραῖς πὀλεσιν, ἐνιαχού δε πολλὰς 

καὶ κεχωρισµένας τῆς ἱερωσύνης, οἷον ἱεροποοιοὺς καὶ ναοφύ- 
4 . - ’ 

αο λακας καὶ ταμίας τῶν ἱερῶν χρημάτων. ἐχομένη δὲ ταύτης 
ε λ ν ’ κ , λ λ [ 4 Ὀ 
προς τας θυσίας αφωρισμµένη τας κοινας πασας. ὅσας μή 
- ε - 5 ὸ Ξ ε ’ . , ἃ .] - - « / 

τοῖς ερεῦσιν ἀποδίδωσιν ὁ νόμος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς κοινῆς ἑστίας 

συνηγόρους] Νοῦ ἐ]νε ΟΟΠΙΤΙΟΏ ΒΘΠΒΘ 
οἱ ἴπθ υνοτά, ΤἩο ΟΟΠΠΠΙΟΠ ΒΘΠΒΘ 18 

«αἀνοσαίθβ,᾽ απά 1 οἳη ΟΠΙΥ τοίες ἴο 
49 Λίο Απ. ὮῬ. 1Ιοδό, Ὦ, π]ετθ 
6ο οοπ]εοίατθῦ οἩἳ ἴμο οαρ]οοῦ ατθ 

Εἴνεη. 

17 τὸ τέλος καὶ τὴν εἰσφοράν] “Τα 

Ἠχαίοη εὐ Ία τεηίτόο ἆθς Ιπιρθίβ,”” 
Βυ, ΗΠαίγε᾽ς (ταπβ]α{1οἩ, 6 ποῦ 1π Ἠατ- 

ΠΠΟΠΥ νηθ {λε Ῥαβρασε, ΙΓ οοποεῖναΡΙγ 

αβάβαῦ]ο οἩ οἴλοτ στουπᾶΒ, γν]]ο]ι 1 
αΠοι]ά ἁοαρί. ΒίαἨσ σῖνοι α Ῥεξίετ 

ΒΕΠΡ6Θ, “΄ ἆετ Αβσαης ἆοτ Ώίπσο σ]οῖο]ι- 

νο ἀεν Ὑοτίας ἀειβο]ρου ταλί, 

«Ἰανο ἴπ πθῖτ Παπάς {1ο ππα] ταῖβοα- 
41οἨ 8 νγο]] α6 {πο Ῥγίππατγ Ἰπίτοάιο- 

ΏἼοη οὗ αΠΥ πθαδιτο. Τπαβ 1 σῖνο 
τὴν εἰσφοράν 1695 Ἰετα] αἰσπ]βοκίίοη, 

«ιο Ῥτϊησίης Ίηπ.  ἐφορείαν, ἴλο 
χθαἴηςσ ο{ οπθ Μ,, Ίαβ Ῥοεη πἀάορίθά 

ῬΥ δεγετα!], Ῥιῦ ἵα ποῦ ΏΘΟΘΑΡΔΣΥ, απά 

ἴῑιο οοπίαεχί 15 ἵηπ ἔανοιτ οἱ {πα αδαα] 

τοαάῖης τεύαϊποᾶ ὮΥ Βε]κ]κετ. 

δεῖ γὰρ εἶναι τὸ συνάγον] “Τ]οτο 

πηαβέ οχὶκὲ ο Ὦοάγ πο ομη οα]] 
ὑοσεί]ετ {πο βονετεῖση Ῥοάγ,᾽ απά ἐπ] 
Ῥοάγ, τὸ συνάγον, γη] Ἠανο ἵπ 18 
Ἠαπάς ἴ]α Ἱπίτοάαςσοπ οἱ ἐἶιθ ΠΙΕΡΙΤΕΒ 

{ο Ῥο ἁϊβοιιβεεά. Ἰ 

ὅπου δὲ πλῆθός ἐστι] Ύπετο {ια 
βονετγηπηεπύ 18 α Ῥορι]ας οΠ6. Ὦθθ 
Ῥοε]οῦν, ὃ 24. ο 

19 τῆς ἱερωσύνης] ΄ τοι ἴλε Ῥτ]θβ{]γ 
Γαποῦῖοη 198ε]/{.᾽ 

20 ἀπὸ τῆς κοιυῆς, κ.τ.λ. ] “« ἆθτεῃ 
Ῥοβοτριπσ γοη ἆεπι σοππθϊηβο]ιαΓζ- 
Ἠο]ιοη Ἰαϊ]ΐρεη Βὐααὐςμεοτάο απβσε]ιῦ.” 
Φίαµτ; / αἲ] ἴιοβο βαοτῖβοςς υγἨ]ο]ι ἆθ- 

τ1νθ {λοαῖτ ἰαῖπῃ 6ο αὐθεπέίοη {τοπα θ]εἴτ 
ΟΟΠΠΘΣΙΟἨ πνΙ( {πο ραρΗο ος βἰαίθ 
Ἠθατί]. : 
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εἰ, 4 / ῳ. ο) ε Ν 5 ’ ε 

ἔχουσι την τιµήν' καλοῦσι ὁ) οἱ µεν ἄρχοντας τούτους, οἱ 
. - ε ια ’ ε 4 ο 3 - 5 

δὲ βασιλεῖς, οἱ δὲ πρυτάνεις. Αἱ μὲν οὖν ἀναγκαῖαι ἐπι- 
/' / 3 8 ’ ϱ α) - ’ 

µέλειαί εἰσι περὶ τούτων, ὡς ειπεῖν συγκεφαλαιωσαμένους, 
3 3 

περί τε τὰ δαιμόνια καὶ τὰ πολεμικὰ καὶ περὶ τας προσό- 
ν Ν .] Ν 

ὃους καὶ περὶ τὰ ἀναλισκόμενα, καὶ περὶ ἀγορὰν καὶ περι τὸ 
. .) 

ἄστυ καὶ λιμένας καὶ τὴν χώραν, ἔτι τὰ περὶ τα δικαστήρια 
’ ] ΄ Ν 

καὶ αυναλλαγµάτων ἀναγραφὰς καὶ πράξεις καὶ φυλακὰς 
ν ’ 8 - 

καὶ ἐπιλογισμούς τε καὶ ἐξετάσεις, καὶ πρὸς εὐθύνας τῶν 
9 ’ ει / ΑΔ λ Ν ’ , 3 ο 
ἀρχόντων, καὶ τἐλος αἳ περι το Βουλευόμενόν εἰσι τῶν κοι- 

- ../ 4 - ’ 3 Γ . ’ 

νῶν. ἰδίᾳ δὲ ταῖς σχολαστικωτέραις καὶ μᾶλλον εὐημερου- 
Ν 

σαις πὀλεσιν. ἔτι δὲ φροντιζούσαις εὐκοσμίας, γυναικονομία», 
Ν 4 

νοµοφυλακία» παιδονοµία» γυμνασιαρχία, προς ὃε τούτοις 
- Ἀ 

περὶ ἀγῶνας ἐπιμέλεια γυμνικοὺς καὶ Διονυσιακούς, κἂν εἴ 

τινας ἑτέρας συμβαίνει τοιαύτας γίνεσθαι θεωρίας. τούτων 
- - - ω] 

ὃ᾽ ἔνιαι φανερῶς εἰσιν οὐ δημοτικαὶ τῶν ἀρχῶν., οἷον Ὕυναι- 
» Ν ’ Α 

κονοµία καὶ παιδονοµία" τοῖς γαρ ἀπόροις ἀνάγκη χρΊσθαι 
] ] . . ο 3 ος Ν Ν 5 / 

και γυναιξὶ καὶ παισὶν ὥσπερ ἀκολούθοις διὰ τὴν ἀδουλίαν. 
πι ο] - - Δ 

τριῶν ὃ) οὐσῶν ἀρχῶν καθ᾽ ἃς αἱροῦνταί τινες ἀρχὰς τὰς 
’ Α 4 

κυρίους, νοµοφυλακων προβούλων Βουλῆς, οἱ µεν νομοφύ- 

ἄρχοντας] Αί Αἰπεπβ πε Ἰανο {ια 
ἄρχων βασιλεύς οοπιβρϊπϊίηςσ {πο Όννο 

4η. Όπ {ἴμο σοπεταὶ «πθββίοη, 

οοπαρ. ἨετπιαηηἨ, Ρο0. Απί. 5 56, απά 

ποῦςθ 11, Ὑῃετο {πο αιὐποτιίες αγθ 

ρῖνει: αἶβο αὔοτε, 111. χιν. 12. 

οἵἹ ἐπιλογισμούς] ποῦ, 1 λίπη], αβ 

Τ,. απ Ὁ. σἶνο 16, α “τεοκοπῖηρ οΥες, 
οα]ου]αίοπ,”. Ῥαῦ ἵπ α πηοτθ {θομπ]σα] 

Β6ΠΡΒΘ, /α ταυΙθν οΓ ἴ]ο αοοοιπ{β ὮΥ {πο 

λογισταί, 38 ἐξετάσεις 18 α τενίΙευγ ὮΥ 

ἴμο οβΊοετΒ οα]]εά ἐξετασταί, ὃ τό. 

τῶν κοινῶν] Ῥλοτ]ά περί ο βαρρ]εἆ, 
ου ἆοθβ {ο σεπ]νο ἀερεπᾶ οἩ ο 

το]ανοῖ Βίαµν ἴα]κορ Τὸ ἵπ πο Πτα 
ναΥ, απᾶ Ῥετμαρς ἰλαῦ ἵ ἴμο βαΐου, 

λοιρΏ ἵπ αηγ ἵνα 1ο 18 ανγ]ςννατά. 

22 σχολαστικωτέρας] Όοπιρατο ΎὙ. 
(ΤΙΙ.) νι. 11, σχολαστικώτεροι γὰρ 

γιγνόµενοι διὰ τὰς εὐπορίας, 

νομοφυλακία] Οοἵπηρατο ΒπΙ(Ἡ, ί6ί. 
Απί. Τ]ο Ῥοβϊβῖοη οἱ {ιο νοτᾶ Ίεγθ 

Ῥτενεπίς 15 Ῥοεΐηπρ αρρΗεά {ο 4ΠΥ ΥετΥ 

Ἠ]σῃ πιαρὶβίταογ, Β1οἩ 8 ἴΠοβο ΤηΘΗ- 

6οπεά ἵπ ἴ]ο ατίῖο]ε 48 οχἰθ(ῖπρ ἵπ οί]ιθς 

βἰαΐθβ ο{ ἄτεεορ. 

23 διὰ τὴν ἀδουλίαν] « Ίτοπι {]εῖτ ποῦ 
Ἰαν]ηρ αΏΥ βΊανθβ.) 

24 καθ ἃς αἱροῦνται] ΤΗΙβ ραββαρε 

16 ποῦ 688Υ, απά 1 ἆο ποῦ {6ο βτθ 

οἳ πιοτο μαι {ο σεπετα] πιεαηῖης, 

«Ἔ]ετο ατο ἴμτθρ {ΟΓΠΙΒ ο{ τηαρ]βίταογ, 

ν/]οὮ ατο εἀορίεά νγεη {]θ βαρτεπιθ 

πηασ]βίταϊοϐ απο Ῥεΐης ϱἨοβεπ, {ἶιθβο 

ἴμτερ ατθ, ὧο., απᾶ οἱ ει ἐῑιο βτοῦ 

18, ο. ο 1 ἰαηρ]αΐο 10, Το ἆϊδ- 

Ἠποίίοι Ῥεύγγθεη πρόβουλοι απᾶ ἴο 

βούλη 6 βιΠοϊεπ{]γ {ατα {ο αἱ] 
τοαάςτ5 οἳ (πτθε]ς Πβ6οΥΥ, 

Ὑπιείμες αΠΥ οἴ]οι ροϊηίβ τε]αίῖτισ 

Μασ!β- 
{τας1θΒ. 

21 
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Ἀδαρίο. λακες ἀριστοκρατικόν, ὀλιγαρχικὸν δ᾽ η πρόβουλοι, βουλἠ 
ΤΑΟΙΘΒ, , 19 ο 3 - . ’ Δ 
τος δὲ δηµοτικόν. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀρχῶν, ὡς ἐν τύπῳ, σχεδὸν 

εἴρηται περὶ πασών. 

{ο {ηθ βουλευτικόν απἀ δικαστικόν Ὕγετο | νο βαρ]θοί πιεηοηπθά 38 πιο] 
ἐγθαῖθοά οἳ στο, θ οαηππού β4Υ. Αύ | ναηίθᾷ δη αἀάλίοπα] ἀϊδουββίοη 35 {πο 
ΔΗΏΥ ταῦθ, ἴλο Ῥοοκ 16 βἰιοτῦ, απιά ο | οπθ ο 88 ἀἰδουβεοί. ΄ 



ΡΟΟΚ ΥΠΠΙ. (7) ΟΜΜΑΒΥ. 

{ 1ο ΒΙΙΊΠΙΑΥΥ οἱ Ῥοο]ς ΥΙ. (1Υ.) 1 Ἰανο ρἵνεη {ιο Ροβῖδίοπ οί 

{]λὶςδ Ῥοο]ς ἵπ γθί6γοηοΘ {6ο πο Ρεπετα] ραρ]εσοῦ. 1 παρ λετο 

βὐαΐοά, ἴμαῦ ἔλο ἀε]ισαίο ρτοβ]επη οἱ ἄτοεῖς Ρτασῦϊσα] βζαῦεριαπβΗ1ρ, 

Ίνα {ο Ῥαίαπος Όπνο απέαροπΙεῦ Ῥατθίος η Θ4ΟΏ ρἰαζο; οὗ 1 ποῦ {ο 

Ῥα]αποορ ἔλοπι, 1 ἐ]αῦ γαρ ρΊνεη αρ α5 Ἰηροββίρ]α, {Ποη, 45 ποϊζηΏου 

ἴπο οπθ Ῥ4Τ{Υ ποχ πο οὔμογ «ου]ά Ὦο ὪΠοΙΙΥ ροῦ τά οἱ, ἴπο ρτοβ]θπι 

ναβ ο αβεῖση παῖν πππθαα] το]αθίοηΏΒ, ο ἴθπιρος Πο ΠΘΟΘΒΡΑΣΥ 

βαρογ]οτΙϐγ οἱ Πο οπ6, 6ο τεΠεγο ὕλΠο πθοθβεαΣΥ Ιπ{εγιογΙϐγ ο{ {1ο οἴμου: 

Το ταπιογο ἵη ὕμο {ΟΓΠΊ6Γ ο5ο ὙΠαύογος ὕΠοτο πας οἱ Ἰηδι]ίηρ {ου 

{πο σονογηεᾶ, 6ο Τ6ΠΊοΥΘ 1Π {πα ]α006γ «856, 45 {Υ ἃδ ΡοββίρΙο, αἲ1 

οπ1568 οἱ ΙγΙδαδίοη αραϊπεῦ {]ιο σοΥθΙΠΟΤ. Ῥιό0 α εαζειηεηῦ 61ΟἩ 48 

0μϊ6 Ππρ]]θς οοπβθαπύ ἀΠΠοι]γ απᾶ 6Υεη ἆαπρατ. Πο ΡΟΥΕΙΠΟΙΒ 

Ψ6ΓΘ Ὠηοῦ Θ4ΦΥ {ο τοβταίπ. ἸΤηαϊγ Ῥούπος Ία5 1Π ἨΠιοβῦ 093565 ἴἨθ 

γορα]6 οἱ α οοη{οβῦ; (Ποτο Ἠαά θεση α ΥΙοζοτγ απά α ΠαπΙΡΗ; απά 

ἴ]ιο β6Ώβο οἱ 0] αοθοά αροπ ῬοῦἩ ρασθῖες, παπιρΗηρ πο ΙΠ{οτΙος, 

γαἰδῖησ 4η Ιππο]οπό Όθπιρογ 1π Όμο βαρεχίογ. ΟΥ 15 πήρ]Ώῦ Ῥο {]ιαῦ 

πηζλοιαξ αΠΥ ασια] οοπ{οΒῦ ἴμο Ῥονετ οἱ πο ταΠπρ Ῥατίγ γγας {πο 

οχργθββίοη οἳ α βὐαΐο οἱ {π]πος Υη]ο] νγας Ῥρα5ῦ. Ῥιάο Ὦ} βιάθο πηῃ 

ἴμο ρατίγ νο] παά Ἠϊθπεχζο Ῥεεη ἀοπι]παπῦ, ηαά ϱΤοΟΥΝΏ πρ αποΐ]οχ, 

απά 159 αὐτοπρῦῃ Ἠαά Ῥοεοπιο 5αο]ι {]αῦ 16 γγας πο Ίοηραγ 11ης ὔο 

αοφαῖθβοθ 48 Ῥεΐοτο ἵπ 155 Ῥο]μῖσα] 1π{ογΙογΙγ. Το ΙποααΗγ οἱ αη 

οαγ]1ου ίασα, ὙγπΙοἩ Ἠαά ῬθυἨ ]αςῦ, ηαά οραδεἆ 0ο ο βο; απᾶ ὕ]μο 

ἀθῖγο {ου στααῦεγ Ῥο]μθῖσα] δη αγ Ίνας α ]αςῦ απᾶ α ϱτοΝΊης 9Π6. 

Ῥαΐ0 α ἀοπηπαπῦ ροΗθίσαΙ ρατ{Ώγ 15 ΒΊοΥΥ {ο τουορη156 απ αὔεγαδίοη ΤΠ 

ἴ]ιο εἰαΐίο οἱ {ππσς {αίαὶ {ο 155 οὗ εκο]αβῖνο ΑΒΙΡΙΘΙΙΔΟΥ. Το 

Παβζΐοο οί α ἀθεῖτο 15 πο Ἰαβθβοαθίοη 1π 109 6Υο5. κἂν ᾖ πάνυ χαλεπὸν 
εὑρεῖν τὴν ἀλήθέιαν περὶ αὐτῶν, ὅμως ῥᾷον τυχεῖν ἢ συμπεῖσαι τοὺς 

δυναµένους πλεονεκτεῖν' ἀεὶ γὰρ ζητοῦσι τὸ ἴσον καὶ τὸ δίκαιον οἱ ἥττους, 

οἱ δὲ κρατοῦντες οὐδὲν φροντίζουσιν. “' Ἐθιβδαβδίοη 15 Όπο τοβοιγοῬ οῇ 

ἴμο {εοῬίο, απἀ ἴ]μο {εερίο οαη βε]άοπα Ῥογειαάο. Τ]ο ρατῦγ ἵη 

Ῥονπογ γΙε]ά5 οπ]γ 6ο Ῥγθβδαγθ, απά 155 6ΟΠΟΘΒΡΙΟΩΡ 419 να]είθβς α5 

οοποΙΠαθίοηΏΒ. ΤΠΕΥ αἲο Ὑταησ {Ποπ 159 ΥΘΑΙΗΘΡΡ, απά ρΊνοη γΙθ] 

γοἸασίαπσοο, ΤΠ6Υ απο επηα]απύς 0ο ἴπε ρτονΊηρ βὐτεπσ{]ῃ οἱ 105 
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ορροποπ{β. ο 16 15 α οοπβαπύ οβοτγῦ οἩ {ο οηθ β1ᾷ6 {ο ΤΕΡΥΘΒΒ, ΟΙ 

{]μο οὔμον {ο αἀἆναποθ. ἜΤΠϊβ γγας {πο ϱίαΐο οἱ ἄτοεεσο Ιπ Ατὶβεοί]ε”5 

Όππο, απᾶ Ἠαά Ῥεει 5ο ἆππίπο Πο νο] Ῥεγίιοά οἱ 108 Ἠϊβίοτγ. 1 

νγης {1ο βἐαΐο. ΟΓ στάσις, ῬογιηβΠΘΠ6, απᾶ δη νο οοπαῬίπαδίοης 

ἔ]λοι αγαἰ]αῦ]ο, ΙγγοιπογοαΡ]θο. ΟΕ οοαγςο β1οἩ α 5έαδο της6, ας 1 ραἱά 

Ῥοΐογο, Ιεπᾶᾷ {ο στοαίον νιοϊβειθαἆςς, {ο Ῥετιοᾶξ οἱ ογ1βῖ5, 6ο τονο]ι- 

{1οηβ, 60 µεταβολαί. 19 15 θβο Όννο δα]οοῦς ἴπαί {οτπι 0ο ϱαρ]εσῦ 

οἱ {Πο απαγαῖς η ἐς ΥΠΙ 1011 Ῥοο]ς. 10 15 ὑ]ο ραί]οΙοβγ, 1 Τ πιαγ 

35ο ἴ]Ἠο 6ΧΡΤΘΒΑΙΟΗ, ο6 ἄτοαεῖς εοοϊἱείγ. Απιεοῦιο Ῥορίης γη {ια 

πποςῦ σοηπογα] αχργθββίοη οἱ {πο οπο ϱγουῦ Ρεογπιαπεηό οααβ9 ο Το 

ἀἱβοαρεά εἰαίο οἱ βοοΙείγ, εινα 5επβο οἱ Ιπεφπα]0γ-- πανταχοῦ διὰ τὸ 

ἄνισον ἡ στάσιο. Απά ἴ]ιο Ιπεαα{γ παρΏῦ Ῥο εἶθ]λες ἵπ Ῥτοραγϐγ οἳ 

Ροµῖσα] Ῥρτίν]]ασας, 10 πι]οἩό Ῥα πιογθ βοοἶα] ΟΥ ΠΠοΥΟ Ῥομδ]σα]. Απά 

16 πηὶσΏῦ Ὦο πνζἩ αν ν]ονν 6ο 6οσαγθ α ϱγοἈῇοί ε/παΠΙ6Υ οἩ 6]ιορο Ροϊπός 

{ου (Ἱπαπηφε]νας, 6ο αἱά οὔ]ιεγς ἵπ αὐθαϊπῖης 16, ο 6ο Ῥγογεπό ούμεν {οπα 

ραἱπῖπρ α δαροτΙοπΙϐγ, Όπαῦ {πο Ραγ{ῖθΒ πνεγο {ογπηθά. 

Τ]15, {ιο οπθ σγοαῦ ρεγπιαπεπ{ οα1156, πγοι]ά ποῦ Ἰενᾶ 0ο νιο]επό 

οι μγοθα]κς νηθλοαό οεγθαῖΏ ΠΙΙΠΟΥ οΟΠπ(ΙΦΙΟΠ8 ΟΥ Ο6Ο8ΒΙΟΠ6. ΈΤ]εβο 

3ο οπαπηθγαθοά Ὦγ Απκοξιο (ΟΠ. ΤΙ.), απά αεσρ]αϊπεᾶ απά 1]]ας- 

ὑταῦεᾶ (111. ΤΥ.). Τη επαπεγαβοῃ, {5 απα]γεῖς 15 απῖζθ 

Ροηποτα].. 1π πο Ὑϊπ οπαρῦος Ἠο ἴακος ἴ]ιο ο,5δο οἱ ἀθπιοσγαογ 

απά αρρᾗθρ Ἠ]5 Ῥτονίοας ταπηατ]κς {ο 16. Ίπ πο ὙΠΠ Τε ἔτεαθς 

βΙπαΙ]ατ]Υ οἱ οἱρανομγ. Ίπ πε ΥΠΠΟ οἳ απἱβίοστασγ. Τη αἲ 

{Ἠτοο αἰῖ]ο 16 15 “πο οαπβ6ς οἱ ἀορίγασδίοη {]αῦ ο ἆθα]ς να], νΥ]ιγ 

ὕ]ιογ ἆο ποῦ πιαϊπύαϊίη Όπεπιβο]νας, Ὑνπεί]ιας πο οαᾳ5ο Ὄο Ιπύεγπα] 
ο) εχύεγηα]. 

Τη ιο Ένο πεχῦ οἸαρθους ΥΙΠΙ. ΙΧ. Το αἆάτοβκες Ἰήπαεο]{ {ο {λα 

ᾳπθβύϊοη Ἠουύ ΌΠ6Υ πηαΥ αγοῖά ὕμα ἄαποοτα {]ιαῦ θωγδαίθη ἔ]απα, Ἠον 

ἴἨογ πιαγ βαοοθθά 1η πιαϊηζαΙπΊης {Ἠαπηκο]νες. Ας α σεποτα] τα]θ 

Όλμ]ς ν] Ῥο οἶεας ἤ'οπα οἳσ Ῥτονίοις απα]γεῖς οἱ ἴ]μο ἆαπσοι. Ίπ 

ἀείαι] υπο Ῥγεοερῦς αΓθ {ο αγοῖἆ αἱ] νιο]αύίοη οἱ ἴῑιο Ίαν; το Ἱκεερ α 

πγαῦοΏ{α] 6γο ουεν ]σ]Ώῦ ΙπποναθίοηΒ; 0ο οχογεῖδο α Ῥγιάσηξ {0Υ6- 

"Ποισ]ῦ Ἱπ τείεγθηοθ 0ο ο σταάια]]γ αἰθοτίπς το]αθίοης οί ἴα 

Ῥασθίθος ἵπ ἴ]ο {αΐθ, 6ο ο σγαάααὶ οἈαπσος 1η ἴλο να]ιθ οἱ Ῥγο- 
Ῥοτίγ; Το τεπιονο ἴ]ιο θεπιρζαδίοης γΥἨΙε]ι στεαῦ ρεοαπίατγ αἀναπίασος 

αζασ]ιεά 6ο οβ]οο Το]ά οαῦ ; {ο οἸθοῖς αἲἱ ἀϊῑδοτᾶον οἱ ἐλο ἤπαποθς. Βαο]ι 

319 5016 οί 019 ργ]ποῖρα] Ρργοσααδίοης. Ῥαῦ 6]]ς 15 {Πο ποσαΜῖνο βἰά6 οί 

{λο ᾳπθβί]οπ. οτε ροβίὔϊνο βα{[οσιατάς οχ]αὀ. Τ]6ρο ννῖ]] Ῥο {οατιᾶ 

{ο Ῥο Ώνγο πηθΙΏ ΟΠ6Ρ: ο βοσασΙΠρ ΦΟΥΘΥΠΟΥ5 απα]]οά {ο 0Παῖγ ροβῦ, 

απᾶ, 5εοοπά]γ, ]ιο α]]-Ἱπαρονγθαπῦ Ῥα{ σεπογα]]γ πορ]οείαά ροϊπθ, πο 

εἀποαίης {ιο οιθΙποΏΒ 1Π ἨΥΤΙΟΠΥ νησι μα πα ζαίοης απάσν γΥ]]οἩ 
ἴ]εγ Ἠνα. 
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ο Ῥαβαῖηρ {ποπ1 ἴ]ιο {Γοο ϱουθγηπηθη/{ς, ἴ]ο οοπβϊθαθῖοης ο{ ἄτοεοε, 

Ὦο Όαγης ῦο ΠΙΟΠΑΤΟἨΥ, απά οἱ οοαγβο 1Π {λ]ς οα5ο 15 ν]] Ῥο πο οοἵΥ- 

ΥβύεΥ {0ΓΠ18 Ο{ ΠΙΟΠΑΥΟἨΥ Όλαῦ αν] ποοθβκατΙ]γ αὐτασῦ Ἠῖ5 αξθεπ{ῖοη. 

Έ ου ΠΙΟΠΑΥΟΠἨΥ ἵη 155 Ἠϊσ]οεῦ {οττη 18, Ὑνα Ἠανο 56αη, 1άδηθιβαά νθ]ι 

{ο 1ος] σουογηππθηΘ, απά ἴ]ο εἰοπιοηίς οἱ ἀἰδύατραπος ε]οα]ά Ῥα, 

Ὦγ Ἠγρούμεβίς, αἨεη {ο Απο] α σονεγηπηση6. 1Π6 αΠοια]ά Ῥο οἶδα 

{γοπα Ρογπηαπεηῦ 418β6ΠΒΙΟΠΒ, α5 ἤοπι νιο]επό «Ἠαπρςς, {ΟΠ στάσις 

απά µεταβολή. ἜῬαό ἴ]ιο πιοπαγοβίσα] Ῥονγου οἱ {ια βεπηῖ-οϊν]]]ροά 

πηοπαχοῃίθς οχἰςήπο 1π {ο ποϊρ]λρουτίης παδίοης, ΤἩχασίαη, Μαοο- 

ἀοπίαπ, Ερϊτοῦϊο, οἨ Β6ΓβΙάΠ, απά {Πο πιοπαγοΏΊσοα] Ρονγογ ἵπ {πο Ἠαπάς, 

οἴίῃεν οἱ Ῥογείαη βαΐταρς οἵ οἳ ἀτοε]ς {γταπῦς ντας Παρ] {ο αὔζας]α, 

Όλα Ια0ῦ6γ {ογπη οβροοΙα]]γ. ΑΙ ύ]ιο οἴὔϊσεης νλοπι 16 Ἠαᾶ ἀαργινοᾶ 

οἱ λμαῖν ρομθίοα]. ρτϊνι]εσος νγογθ 108 ΒΥΥΟΤΏ 6ΠΕΠΙΙ65. 140 νγας, ὮΥ 1ζβ 

ἀοβπΙδίοη, α ΠΙΟΠΑΥΕΟΒΥ οχογοῖβοᾷ οπ/{]γα]γ 1Π {πο Ιπζογορῦ οἱ οπθ ΊΠΒΠ, 

αραϊηρῦ {Πο ν]] οἱ αἲ] ἴ]ιο οἴ]ιατδ. Οοσβδίοη οπ]γ οοι]ά Ῥο παπης 

{ον 158 οπογίητον. Τ]ο εατ]εγ ἀεεροῦς οϐ ἄπθοσο Ἠαᾶ Ῥδυη Ῥιιϐ 

βΠοτύ]ἡνεά, γεῦ {]ιαῖν Ῥροΐγοτ Ἰιαά τερθεά οἩ α ὨΠΟἨ ΤΠΟΥΘ 5ο Ῥαμ1ᾳ, 

Ἠαᾶ πογθ τεργεβεη{εἆ α τεα] ηθεά οἱ Πακ ταρρεοίῖνο βίας. Τηο 

]αῦ6γ οΏθς Ίπ6γο ἃ ΠΟὮ ΊοΥΘ νιο]επό 5Ποεσ]ς ο πο {δεησς οἱ {]ιαῖν 

0Ἴπῃλθβ, απά νγεγθ α5 Ῥαΐπο 5ο ο{ αἰ] σονυεγηπιεηῦς Πο πιοβῦ »Ποτθ]νεά, 

Οµ. Χ. 15 α Ίοηρ' οπαπιεγαδίοη ο{ πο ἆαπσεγβ απά «ἨΏαηρθς η ΠΙΟΠαΙ- 

ο]σα] σουοΓπιηεηίΒ. ΟΠ. ΧΙ. ἵ5 απ οπαπιεγαθΙοη οἱ ἴλο πιοζ]οάς οί 

Ῥτοβεννίηρ ο ΠΙΟΠΑΥΟἨΥ, ΝΠείμεν ὑγταπηῖσα] οἳ ποῦ. ΟΠ. ΧΠ. 19 

ο. ποτό βὐαθεπιεηό οἱ ιο οοπιραγαῦϊνο ἆἁπταῦιοη οἱ σογθογΏηπιθη(Β, 

σι. ΧΙΙ. οοπύαϊης α ἀἰδοαβείοη ο{ {πο βε(πεπορ οΏαεγνθᾶ Ίπ μα 

«ἨαῃρΡ6Ρ, θοσείἨον να Ώ α ογΙθ1οἵβπα οἨ Όλο ογάαχ οἱ ΡαοσθβΒΙοΏ α5 ]α1ά 
ἄονγη ἵπ μα υεριὐ[ίο οἳ Ε]αΐο. 

ἡΠ 0115, Μοπηδνγ]ιαῦ αὈταρ{]γ, Ἠ]5 Ῥοο]ς, α5 ντο Ίανο 10 αἲ Ῥγοβοη/) 

{ογπηϊπα(θΒ. ΕΒιαῦ {πο αὐταρίποςς 16 ἵπ Ό]μο {ΟΥΠ1 ΠΩΘΥΘΙΥ, {οΥ ύλπο ϱαῦ- 

Ἰεοῦ οἳ ἴ]ας οοπο]αάϊπς Ῥοο]ς Ώα5 Ῥοεπ αἀθαιαίο]γ υνον]κοᾷ οαῦ. Ίο 

οαηποῦ, ἴπαῦ 15, α5 ἵη οί]ον ραγῦς οἱ Ἠ5 νγοτῖς, Ίαγ ουν Ἠαπάς οἨ αΠΥ 

Ῥοϊηῦ 1η {19 αποβίΊοη ο{ {μα Ἱπθεγηα] ἀϊββεηβίοης απᾶ τογο]αθίοης ος 

«τοε]ς βὔαΐοβ, πνἨΙοἩ, οἩ Ἠϊ5 ο/η βΠονήπσ, Ἡο οιρ]ιῦ 6ο Ἠανο γοαζοᾶ 

απά Ἠαβ ποῦ. Απά ππογθ (απ 0115, νο οαηποῦ, Ι (Ἠ]πῖς, βπά αΠΥ 

Ῥοϊηῦ πνΡΙοὮ 1π ΤἨ1θοΥΥ νο πη]σ]ό τοφι]το {ο οοπιρ]εία Ἠ]5 εὔαἑοπιεηίς. 

ΤΠαῦ ΠΙαΠΥ Ροϊπύβ αγο Ἠαδθ]γ {οαο]εά, ας, {ου Ἰπβζαπορ, Εἶιο πιαίθου 

ἀἱβοαβεεά 1π ἴπο Ἰα5δῦ οπαρίον, νη]] ποῦ βαγργῖα ΑΠΥ οπθ {απῖ]αΥ 

η θ Όλο πιοηοᾶ οἱ Ατικζοῦ]ος ντΙησ, Έον πΙθ]ι Ἠϊπ 1ο 

οοπαρ]οέαποςς οἱ {λοισΏῦ 6 αναγ5 βο πηπιιοὮ ἨιοτΟ Απ ορ]αοῦ 

ὕμαἨ Πο οοπιρ]οίοπθββ οἱ 6ΧΡΙΟΡΑΙΟΏ. Απά Ίο βοαγοσ]γ ουο βπᾶ 

ονιάσποος οἱ Ίαροις Ῥερίοινεά οἩ ἴ]ο πηθγο ἀποβεῖίπσ τρ οἱ ἴμο 

ιρ]εοῦ. ο απο πευον κιῇογοά {ο {ογσεῦ 5 Ίαησιασο ἵπ «1. 
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τ, 7. Ἱ, Ῥ. 1098. 90: περιγεγράφθω μὲν οὖν τἀγαθὸν ταύτῃ" δεῖ 

γὰρ ἴσως ὑποτυπῶσαι πρῶτον, εἶθ᾽ ὕστερον ἀναγράψαι. δόξειε δ' ἂν 
πάντος εἶναι προαγαγεῖν καὶ διαρθρῶσαι τὰ καλῶς ἔχοντα τῇ περι- 
γραφῇ, καὶ ὁ χρόνος τῶν τοιούτων εὑρετὴς ἢ συνεργὸς ἀγαθὸς εἶναι, 
ὅθεν καὶ τῶν τεχνῶν γεγόνασιν αἱ ἐπιδόσεις' παντὸς γὰρ προσθεῖναι 
τὸ ἐλλεῖπον. πο 

, 

πας, ασ νι ον , 

μδ. «ος μα ει, 

ρω σα πμ 



ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ο. (8::) 

ΕΡΙ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ὧν προειλόμεθα σχεθὸν εἴρηται .. ν ής 

πα πάντων" ἐκ τίνων δὲ μεταβάλλουσιν αἱ πολιτεῖαι 

. 

καὶ πόσων καὶ ποίων. καὶ τίνες ἑκάστης πολιτείας φθοραί, 
π. Ἂ / 5 / ’ θὐ νά δὲ 

καὶ ἐκ ποίων εἰς ποίας μαλιστα µεθιστανται., ἔτι ὃε σωτή- 
/ / 4 - 4 Αα ο ο ἁμή, / . ὃ 9 [ 

ριαι πιγες και κοιν και χωρις εκαστΏης εισιν. [ἔτι εοια τινων 

π] ’ ’ ω ω ο} / 

ἄν μαλιστα σώζοιτο τῶν πολιτειων ἑκάστη, | σκεπτέον 

ἐφεξῆς τοῖς εἰρημένοις. δεῖ δὲ πρῶτον ὑπολαβεῖν τὴν ἀρχήν, 
ο . / - / . « ’ 

ὅτι πολλαι γεγένηνται πολιτεῖαι πάντων µεν ὁμολογουντων 
λ / λ λ » 3 / 3 / » ε 

το δίκαιον και το κατ αναλογιαν ισον. τουτου ὸ αµαρτα”- 
-. 

ὙΤΙΙ. τ. 1. Όηπ Όιο οτάθν οἱ {ίβ 
Ῥοο] {ποπ πο παίτο οἱ {πο 0359 88 
Βρεησε[, Ῥρ. 35, 36. Τὸ ἵ8 ἴετο τθ- 

πηατκεᾶ Οιαῦ Ατκζοί]ε᾽ς ἐπεαἰπεπί ος 

Όλο φθοραί Βτεῦ απά Ό]λεη {ο σωτηρίαι, 

οἱ {πο οαπβες ο{ ἀεείγασῦίοη Ῥείογο ια 

ΊΩΘΑΠΒ ΟΕ οοηβετνα{ίοΏ, Ῥοϊπίβ {ο {με 

Ῥτεοεάϊπρ οοηβίτασβίου Ἱπ. ὙΠ. ΥΠ. 
ουν. νί.). 

περὶ μέν, κ.τ.λ.] ΑπΠΥ ἀϊβου]ῦγ 

. Νηῖο] τη8Υ ο {ε]ῦ α5 {ο ιο «Ώαηρθ ΟΥ 
το]εοίίοη οἱ οεγίαϊη Ῥαββαρςς ἵπ {1θ 
Ῥτεσθάϊπσ ῬοοΚβ, {αγοιταβιθ {ο ἴπε 
οχϊςῶῖτπρ ογἀετ, οοα]ά οΏΙγ Ὦο εχολαπροά 

{οΥ α ηθΥύ οη6 1{ {Π6Υ ποτε τοία]πες α1Ἡ- 

Ἀἱοταᾶ, Ὑ ει Ὑθ ΟΟΊΠΆΘ ΟΠ Α1οἨ 8 

Ῥαβραρε α6 ἴΠοβθ ορεπίης νοτάρ. Τη 
Ολοίν οὐνίοις παξιτα] πηθαπίης {Ἠογ 
419 ἴμο ορεηῖπσ πγογάθ ος {πο οοποῖι- 
ΒΙοη ο{α ποτ. Τ]μο ἀθεῖση Ώαβ Ῥθεῃ 

 οαττ]εά οὐ ἵπ αἱ Ροϊπίς Ῥαΐ0 οπ6, λα ῦ 

οπθ β1α]1 που τεοεῖνο {11 αὐθεπύίοη. 

ἐκ τίνων δέ] Τ]Ηϊ8 16 ἆοπο ἵπ (Παῤβ. 
1. ΤΝ. Νο πιαβδέ τεπιατ]ς (λαῦ Ἠ]8 
Ίαπσιασαο 18 πολιτεῖαι, απᾶ μαι ἴμο 
θατ]ῖον ολαρίετα απο Ἠπαϊθεά {ο νερο 

πολιτεῖαι απά ἆο ποῦ {οιοἈ οἩ µοναρ- 

χία, ννΏ]οῖ γνας ποῦ {ο ἨΙπη αι πολιτεία. 

ἑκάστης πολιτείας] Υ.--Υ1Π. 

.- 

σωτηρίαι τίνες] Υ11ΤΙ.---ΙΧ. 
ἔτι δὲ διὰ τίνων] ΤἩΙ5 αρρατεηί 16- 

Ρείοη Ππάβ α ἀε[επάετ ἵη ΦύαῃἨτ. 1 
οαηποῦ 85εθ6 αΠΥ βαση ἀἆἱογεποε Ἰπ 

ΠΙΘΩΠΙηςΦ 8 ο Ἰηλκο 16 ἆθβίταρ]ε {ο 

τοζαίπ Ῥοίμ. Τ]μετο 18 α ἀϊβετεποο 

θαβ11Υ β6εη Ῥείνγεεη φθοραί απᾶ µεθί- 

στανται, Ὀαῦ ποπθ β40Ἡ Ίιογο Ῥείνεεπι 

σωτηρίαι απἆ σώζοιτο. 1 Ἠανο {1εγθ- 

{οτο, 5 ἵπ οἴλετ ρ8ββαςΘΒ, επο]οβεᾶ ο 

γ/οτάβ ἵπ Ῥτασκείς. 

2 ὑπολαβεῖν τὴν ἀρχήν] “νοη ἆατη {- 

Ἠογ αβσεβρτοςΒθηθτη Φ447θ απβσε]ιθη,”” 

ΜΦία1τ, ΄88ΒΙΠΙΘ 85 οἱ αγάπης Ροϊηῦ,) 
τὸ δίκαιον κα] Βρεπρε], Ῥ. 38, 

ποῦς 34, ὙΙβΊθβΒ {ο τον εἶναι {οτ 

καί, απά Ἰ Ὀπ]ς ἴμο 8Β6ΠΡΒΟΘ πηιο]ι 

Ῥεύύε. ΑΘίαµτ τούαῖηβ κα. ὮἘΤ]ο 
οπἈαηρο Ιπίο εἶναι 18, 1 Ῥε]ενοε, οοα- 

ἐεηαποθά Ὦγ 5 τ τὶσ]1γ ν]εγεᾶ. 

Ἠ]παῦ Ῥεορ]ο αστθο ἵπ 16 πο ΡεπεταΙ 

βἰαζεπιεπύ ἴπαῦ Ἰαβῦοο οοπηβϊςύς Ἰπ 

νηαῦ 15 εασαὶ ἵπ ῬτοροτθοἨ {ο ἴ]ο 

οἰαῖπι οἳ {Πο ρατθβ. Ώεπιουγαῦ απιά 

οἸἱσατοῖι σο βο {ασ {ορείπετ, Ὀιιῦ {ἶναη 

ἴΠεγ ἀῑβες ἹππιθάΙα{θΙγ 8 ο ἴλῖς 
οἰαίη, ΙΓ Πο τοαάῖπρ οἳ Ῥε]]αιτ 1β 
κερί, Ατίβζοῦϊο 1πθαΠΒ {ο ΒΑΥ ἐλαί αἲἱ 

Ἀ1]ον; Ἰπβίίοο {ο Ῥο ιο τὶσλὺ (ππρ 

η) 

Ῥοοζ. 
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»δημος μ γὰρ κ ο. ορ]οοῦ γόντων, ὥσκερ ἴρηται καὶ προτερόν. 

νετο ἐκ τοῦ ἴσους ὁτιοῦν ὄντας οἴεσθαι ἁπλῶς ἴσους εἶναι - 
ο 

πλ κνμ 

(ὅτι γὰρ ἐλεύθεροι πάντες ὁμοίων, ἁπλῶς ἴσοι εἶναι μι 

᾿ζωυσυ). ὀλιγαρχία δὲ ἐκ τοῦ ἀνίσους ἕν τι ὄντας ὅλως εἶναι ι 

ἀνίσους ὑπολαμβαάνειν (κατ᾽ οὐσίαν γὰρ ἄνισοι ὄντες ἁπλῶς 
” . , 4 Ὁ ε ' να ν ” 4 

4 ἄνισοι ὑπολαμβάνουσιν εἶναι). εἶτα οἱ µεν ὡς ἴσοι ὄντες 
/ ΜΕ, ο 9 . ’ « ὃ . / ” : 

πάντων τῶν ἴσων ἀξιοῦσι µετέχειν, οἱ ὡς ἄνισοι ὄντες 
- - . Δ - ” ” .) ΐ 

6 πλεονεκτεῖν ζητοῦσιν' τὸ γαρ πλεῖον ἄνισον. ἔχουσι µεν 
Φ . δί ς / ὃν ε α 9 ϱ λ ὸ Δ 

οὖν τι πᾶσαι ὀἰκαιον, ἡμαρτημέναι ὁ) ἁπλῶς εἰσίν' και δια 
’ 4 3. 4 4 4 4 ε λ Ὡ] « ’ 

ταύτην τὴν αἰτίαν, ὅταν μὴ κατὰ τὴν ὑπόληψιν ἣν ἑκάτεροι 
’ εν : ’ - ’ ’ Ξα 

τυγχάνουσιν ἔχοντες µετέχωσι τῆς πολιτείας. στασιάζουσιν. 
, νν. ὃ , εν ’ 9/ ἄν - 

6 παντων οε οικαιοτατα μεν αν στασιάζοιεν, ηκιστα ε τουτο 

, 9 1 ’ , « 
14οι Ἡ πραττουσιν οἱ κατ᾽ αρετην διαφέροντες µάλιστα Ύαρ 

5/ 4 ε - 4. , νο ὁ ά ἅλ ἔ 
ν εὐλογον ανισους ἁαπλῶς ειναι τούτους ΜΟΝΟΥ. εισι ε τιε. 

κ « , , αν - κο ε η « 
οι κατα γενος ὑπερέχοντες ουκ ἀξιοῦσι των ισων αντους διὰ . 

η ην η Ὁ μο Φ έοα. ὰ 
τήν ἀνισότητα ταύτην" εὐγενεῖς γαρ εἶναι δοκοῦσιν οἷς υπάαρ- 

- 4 4 - « υ Φ ε . μι Ἱ 
χει προγόνων αρετή και πλούτος. ᾿Αρχαὶ μεν οὖν ὡς εἰπεῖν 

Ἅ « - ’ 4 [ | 
αυται καὶ πΏηγαι των στάασεών εἶσιν. ὅθεν στασιάζουσιν. 

λ λ ε 4 / - ε 4 Ἡ π λ | 
8 Διο και αι μεταβολαὶ γιγνονται διχῶς" οτε µεν γαρ προς 1 

απᾶ ναί 16 οηπα] ῬτορογοπαθεΙγ, 
Ῥα0 {αἱ ἵηπ αὐθαϊπίης Ἰαβςσςθ, 1π τθ- 

Ἠραῖης {118 Πιαῖτ Ἰάθα οἳ να 15 θααα] 
απᾶά Ἰαδῦ. ἜΤηαϊν αστεεπιεηῦ ϱο68 ηοΟ 

{ατύλες (Παπ πεῖτ Ἰαησμαρς, 35 8ΒΟΟΠ 
38 ἴἨΘΥ Ο90Π1Θ ο αοὔίοη, {πεγ ατθ αἲ 

168116 35 {ο {1 Ῥτασ[ῖοα] αρρ]οαθίοη οἳ 
πο Ίαηριαρο ἵῃπ νγη]οὮ {Π6Υ αργοθ, 

Τ]8 Ἰεάνθβ α ἀεβηῖίο απἆ ροοᾷ βεη5θ 

{ου Ῥε]ε]κετ΄5 ἐεχέ, υυΏ]ο]ι 1 Ἰανο {]ιθγθ- 

{οτθ ποῦ α]θετεά. 

8 κατ᾽ οὐσίαν] ἵπ ρτοροτίγ.) 
4 πάντων τῶν ἴσων] ΄εη πα ῦγ ἵη αἩ] 

ἠήηρς.᾽ 

πλεονεκτεῖν ζητοῦσιω] Ῥο ΠΕίῇν, ν. 2. 
1ο, Τ1, Ῥ. 1120, Ὦ 9, δοκεῖ πλεονέκτης 

εἶναι. ἔστι δ᾽ ἄνισος' τοῦτο γὰρ περι- 

έχει καὶ κοινὀν, “΄ ἀεπΏη νετ πετ βε, 

Τη ββθ αποἨ πιθὮτ Ἠαβεη,””. ΒίαἩτ. Το 

γάρ 1 ἰακο {ο Ῥο Ιπβετίοά βἴπαρ]γ α5 

Παβύϊποαῦϊοη ο{ Ἠϊβ πβε ο{ πλεονεκτεῖν, 
5 ἡμαρτημέναι δ ἁπλῶς] Βρεηρε] 

Ἰη [Πο Ῥ8βδασθ αποῦθεά αΏοτο πνποσ]ά 
τενά Ἰετο ἡμαρτηκυῖαι δὲ τοῦ ἁπλῶς, 

Ῥαῦ {πο τεαάῖπρ ἵπ ἴλμε θεχῦ 5Θ6επῃΒ ἴο 

ρο αιήζε ἀεί[επεῖρ]ο, 

κατὰ τὴν ὑπόληψω] /΄αοοοτάῖηπςσ {ο 
ἴπε νῖθιν νγη]οῖι ἴΠεγ τεερεοίϊνε]γ εἩ- 

ἐεγίαϊη. 

6 πάντων δέ] Έοτ αἲὶ ἐίβ Ίαησπασς 
οοπιρ8τε Τ11. χιτ. 13. 

7. εὐγενεῖς] Οοπηρατε ΥΙ. (ΤΥ.) ντ, 
9. ἀρχαῖος πλοῦτος καὶ ἀρετή. 

ὅθεν στασιάζουσιω] ποῦ ἵη {]ιθ ΒΕΠΦΘ. 
οἱ ὅθεν ἡ κίνησιε, Ὀαί οὗ ἕνεκα, .. 

Υ1. 2. 43, Ρ. 1199, 81. 
δ Διὸ καὶ αἱ µεταβολαί, κ.τ.λ.] 

Όιο τονο]αᾶοπς, καὶ αἱ μεταβολαὶ, 

πο οἨαησθς οἳ {ο ϱονετηπιθηί, 38 
νγθο]] α5 ἴλο ἀἆϊβρεηπβίοις υλ]]εί Όλο | 



μ 

Τ. 
} 
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Λ ’ 4 ϱ - / 5/ / 

τήν πολιτείαν, ὅπως ἐκ τῆς καθεστηκυίας ἄλλην µεταστή- Τ]ο {πο 
Φ . ἃ , ᾿ / } ὃ , ». ΤΟΤΊΩΡ ΟΕ 

σωσιν, οἷον ἐκ ὀημοκρατίας ολιγαρχίαν Ἡ ὀημοκρατίαν ἐξ ορ α- 
ν 3 9 / / )) 

ὀλιγαρχίας, Ἰ πολιτείαν καὶ ἀριστοκρατίαν ἐκ τούτων, Ἰ 
’ . , ’ ε " 9 3 Ν . - 

ταύτας ἐξ ἐκείνων" ὁτὲ ὃ) οὐ προς την καθεστηκυῖαν πολι- 
8 | ’ - 4 

τείαν. ἀλλὰ τὴν μεν κατάστασιν προαιρούνται την αὐτήν, 
ὸ ) δι Αν Φ ο 4ν / / 6 4 9 / 

ι) αὑτῶν ὃ) εἶναι Βούλονται ταύτην, οἷον τὴν ὀλιγαρχιαν 
ἳ . / 

η την µοναρχίαν. 
| 5 ᾿ ” - 4 

ὀλιγαρχίαν οὖσαν εἰς τὸ μᾶλλον ὀλιγαρχεῖσθαι Ἡ εἰς τὸ 

, λ ο ν Φ Φ . Ἀ έτι περὶ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον, οἷον Ἰο 

Φ 3 / Φ 9 λ - 3 . 
ἦττον, Ἡ δηµοκρατίαν οὖσαν εἷς τὸ μᾶλλον δηµοκρατεῖσθαι 
οἱ 3 ν ο ε / ἡ Ας ορ. - ” - κ] 

ἡ εἷς τὸ ἧττον' ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπών πολιτειῶν, ἡ 
- Α 9 ον / Ν Δ , - 

ἵνα ἐπιταθῶσιν Ἰ ἀνεθῶσιν. ἔτι πρὸς τὸ µέρος τι κινῆσαι 
[ο / “8 3 ’ οὴ .ἳ 9 - 

τῆς πολιτείας, οἷον ἀρχήν τινα καταστῆσαι Ἡ ἀνελεῖν, 

9 ἐν Λακεδαίμονί Δύσανδρό : ἢ ὥσπερ ἐν Ιλακεθαϊμονί φασι /Ἀὐσανορόν τινες ἐπιχειρῆσαι 
; - 4 . λ 4 

καταλῦσαι τὴν βασιλείαν καὶ Π]αυσανίαν τὸν βασιλέα τὴν 

ἐφορείαν. 
’ λ 

καὶ ἐν ᾿Ἐπιδάμνῳ δὲ µετέβαλεν ἡ πολιτεία 

βουετηπιεηύ τοπηβίηβ απολαπσθά; {018 

Ἰαβί 16 στάσι.. Τ19 οοηπεχίοη Ὑγ]λ]ο] 
διό ἵν πιεαηῦ ο Ἰπάϊοαίθ 18 ποῦ 8ο 
οἶθατ. Τὲβεεπιδ{οῬο {μ]8: ΙπεαιαΠγ 
18 ἴιο στθαῦ οπ15ο οἱ ἀϊββοηβίοη, απά 
ἀἰβεεηδίοη Ἰεαάς {ο τενο]αίοηῃ, Τ]ηο 
ἸπεςπαΠ10γ ζο Ῥο τεπηθά]εά οχ]ςίβ οἱίῃετ 

Ὁ πνϊ( τοίοτοποθ {ο {1ο ὕπνο ρατᾖάθς υν]]ο]ι 
ἀϊνιάρ ο βἰαΐθ, ἴΠο ΠΙΔΏΥ απᾶ ιο 
ΨΙΘΩΙΟΗΥ, ος δι τείεγθηοθ ο {πε 
ΙΩΘΙΩΡΟΤΕΒ οἱ {μοβ ρατί]θβ πι Ιη {]λεπη- 

[.βε]νοΒ, οἳ πιοτθ βρθοἰβοδ]1γ οἱ ἐ]λαῦ οπθ 
νυμ]οὮ 18 ἵηπ αοἰὐια]ὶ Ῥοββεββῖοη οἱ {λα 

βονοτηπιθηύ, 14, ἴπεη, {πο Ιπεπα]ΙῦΥ 
ΙΠΑΥ Ῥο οἱ πο ἸΙπάΒ, πο ἀἴβδεηβίοη 
ΤΩΔΥ 8ἱ5ο Ὦο οἱ πο ΚϊπάΒ, απά 1 ἴ]α 
ἀἱββοηβίοη 16 οἱ πο ΙΙπάβ, ἴλο τογο]ι- 

' ση 6ο νλΏῖο]ι 16 ]οαάβ τιαΥ αἶδο α58ατηθ 

'. οΏθΟΓ Όνγο {οτπῃβ, 1 ἆοποίῦ βεθαπγ οἴἩαν 
Γ πναΥ, ἑοισλ ποῦ βαὐ]ββθά υνϊ(]ι 019. 

Σὁτὲ μὲν γάρ, κ. τ. λ.] Αἲ οπθ {πιο 

| 15 αβ8ΙΠΠ68 {1θ ἔοτπι οἱ απ αὐίαοῖς οἩ 

ἔιο οχἰαίπο οοπαὐἰθαδίοη,. Τὸ 5 ἃ 

| ᾳπεβύϊοη οἱ {ο ἔοτπα ο{ ρογοτητηθηῦ, 

πολιτείαν καὶ ἀριστοκρατίαν] Όοτῃ- 
/ Ῥαπο ΤΙ, χτ. 6, απά ΥΙ. (1Υ.) Οἵ, ντι, 
. ντ, 

δι αὑτῶν] Τὲ 16 α Ῥοτβοπα] ᾳπθβίίοἩ, 
ΤἩα6Υ αοοερύ {λε οοπβαίοη, ἴΠεγ 
ψΙβΏ 16 0ο Ῥο Ῥ]ασεά ἵπ. ἠ]λαῖν ΟΥ 

Ἠαπάβ {ο αἀταϊπ]βίετ. 

9 ἔτι] Τὸ 6 α ααεβᾷοη οἱ ἆφστοο. 
γΠοβοτῖαβ Ἰοοῖκβ οἩ ἔῑθ «πο 98868 1ῃ- 

ἀϊσαίεά ὮΥ ἔτιεῖη 85 9, 19 α8 νατ]εῦίθβ ος 

ὕ]θ αθοοπἆ {οτι οἳ τονο]αδΙίοη, ὅτε δ) 

οὐ πρὀς, κ.τ.λ., απά Ἀπάς η {πῖς νΙενγ 

Όιο Παβήβοαίῖοη οἱ ἴμο διχῶς γίγνονται 

αἱ µεταβολαί. 1 ταῖῃοτ ]οο]ς οἩ ἔλετα 

α5 Ῥτοσθεάϊπρ {οπη Ἠ]5 οατε[α] αἰΐθῃ- 

Ώοτ {ο αἲὶ ἀϊβιποίίοης, Ἠ]β νβΏι {ο οχ- 

Παιβύ {Πο 68868. ΤΊΘΥ ατο βἵπηρΙγ ϱ)0- 

ΒΙάἱΤΥ. 

10 µέρος τι] « Ώοπιθ οηθ ρατῖ,᾽ 

ὥσπερ ἐν Δακεδαίμονι] Μτ, (τοίο, 
ΙΧ. 33ο, οοηβ]ἆετα ἴπαῦ Τ,γβαπάςι’β 

οῬ]θοῦ γα {ο τηακθ {πο Ἐϊπο]γ οβϊοθ 

εἰεοίῖνο, ποῦ ΠοεγεάΙίασγ ; {ο Ἱπίγοᾶασθ 

βοπηεύμῖης Υ6ΤΥ ΑΙπη]]αχ 6ο {Πο ππεζ]λοά 

«ἀορίεᾶ αὐ Οατίμαρς, ΤΙ. π. /. 

Παυσανίαν] Όπ ἴμ]β ϱοο (πτοῖο, 11, 

464, 467, Υ. 262. 
᾿Ἠπιδάμνῳ] Ο6 Ερϊάαπαπιβ, νο Ἠανο 

Ῥαά ποῖῦσςθ, 11. ντ, 22, 111. Χνι. 1. 

ο ----θ 



Τη8φααΠ ΜΥ 
ἴἶλο στου 
οἳ ρο]δ]οα] ὁλι 

. 4 / ” / ’ . ” -- ΄ ” ὙἍ 

τχ εἷς δὲ τὴν 'Ἡλιαίαν ἐπαναγκές ἐστιν ἔτι τῶν ἐν τῷ πολι- 

τεύματι βαδίζειν τὰς ἀρχάς, ὅταν ἐπιψηφίζηται ἀρχή τις. 

αΙδυατῦ- 
Ἀηςς. 

12 

940 

. ’ 3 4 η - / 4 3 ’ 

κατὰ µόριον' ἀντὶ γὰρ τῶν φυλάαρχων βουλήν ἐποίησαν. 

Αα 8 α ΔΝ ” ’ Δ - ΑΝ : 

πανταχου γαρ διὰ τὸ ἄνισον ἡ στάσις' οὐ μὴν τοῖς ἀνίσοις 
« ’ . / 5]. Δ / ” . 3 - 5 

υπαρχει αναλογον" ἀῑδιος γαρ βασιλεία αγισος. εαν ή εν 

η Δ ω) / 

ἴσοις' ὅλως γαρ το ἴσον ζητοῦντες στασιάζουσιν. 

Δ . 9 λ Ν Δ 9 - δὲ » ὁο/ ΄ / 
διττὸν το ισον' το µΜεγν γαρ ἀριθμῷ το οε κατ ἀξίαν εστιγ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ϐ. (Ε.) 

λ δὴ «ευ» ο αι . ῃ ἕ ωὐ 
γαρχικον εκαιο αρχων ο εις ήν εν τή πολιτείᾳ ταυτή 

ΠΡ. 

ἔστι δὲ 

Μτ. ἀτοῖθ, ΤΠ. 542, ΤΘΠΙΔΤΚΒ ΟἨ 

{ποτη, {ἐιαῦ {πα6γ αγο 5ο Ὀτίεί 38 {ο ο0Ἡ- 
νου Πε Ἰποφ]εάσθ, ΊἨΠετεο ἵδ ἃ 

ποῦῖοο Ἰαΐετ ΟΝ. ΤΥ. 7. 

κατὰ μόριο] “ὮΥ α «ἨΏβηρο ἵη 9ηΠ6 

ρατί. : 

11 εἰς δὲ τὴν 'Ἡλιαίαν, κ.τ.λ.] Α8 

1η 80 ΤΙΔΠΥ οἶλει Ῥαββασθβ, ὙΠαῦ Ὑνθ 
ν/αηῦ Ἠθτο {οτ 116 Ἱπθετρτείαδίοη 18 ε, 
ρτεαίετ Ικπον]εᾶσε οἱ {ποῦβ. Τε ταετε 

ἄτοε]ς {ε]]ς ας ποἰμῖηςσ. Οοπιρατθ {ΟΥ 

ἐλθ ΕΧΡΓΟΒΒΙΟΏ τοὺς εἰς τὸ πολίτευμα 

βαδίζοντας, ΥΠ. (1Υ.) νι. ο. “10 1β 

ΟΟΠΙΡΊΙΒΟΥΥ ιαί, οἱ ἴΠοβθο πο αγθ 
νηθλῖηπ ἴμο πας οἳ ἴλο σοτετηῖης 

Ῥοάγ, {ια πηασϊβἰταύες α]οιι]ά ϱο {ο 

ἴλμο Ἠειιερα,᾽ πο «οοσαβῖοπα] Ῥαβ]ίο 

ΑΒΡΘΙΩΡΙΥ ”. πιοηθ]οπεᾶ Ὦγ Μτ. ατοίθ 
η {μθ Ῥαββασο 4Ρογο αιοθεά. 

ἐπιψηφίζηται] 15 υμ]β αοῖνο οἵ ρα8- 

βἶνθ η βοηβοῖ “ Αρροϊπζεά ὮΥ νοῦε. 
1,. απά 3. αποῦίηρ ἴμ]β ρ8ββαρθ. 

ἄρχων ὁ εἷς] 
οπἱρῖπα] Ίπσ]ο-ηεαάθά ατο]ιοἩ. 

Ῥατο ΤΠ. Χνι. τ. 
πανταχοῦ Ύάρ, κ.τ.λ.] Ίπετο ατα 

{θυν Παγάθε Ῥ8ββαρθβ ματ ΠΒ 1η {ο 

Ῥο]δοβ. Ἔοτ ο οοηπθοῦοη, 1 

ϱΏου]ά οοηβϊάθν αἲ] βἴπος στασιάζουσυ, 

6 7, 38 α Ῥατεπί]μθβίβ, απᾶ οοπηπεοῦ 

πανταχοῦ γὰρ ἹπιπιεάϊαθεΙγ πν]ι (Πα 

βθοθοη. ἼἨ6βο ατθ ἴΠθ ΑΒΟΙΥΟΘΒ ος 
ἀϊββθηρβίοη, {ου ἴπ αἲ] ο.βθος α]]]α 16 18 

{τοπ ΙπθφιαΠΟγ ας ἀϊβεοηβίοη Ῥτο- 

ορε(ς.) 
οὐ μὴν τοῖς ἀνίσοις ὑπάρχει ἀνάλογον] 

ΟΕ οουχβο 1 ἆο ποῖῦ ππθαΏ {ο βαΥ (λαέ 

Οοπι- 

««ΦΗ] τοὐπϊπίης {ιο 

ἴποτο γη] Ὦε ἀῑδεεηβίοτ Ἡ οἵάπεηβ πΠ- 
εαπα] Ίπ Ῥοβῖίοη Ίανο {ιεῖ τρ] 
Ῥτορογί]οπεά {ο ἐλαῦ ἹπεαααΗ(γ. Τα 
0ΠΏ6 Α6Π86 16 1 ἴταο {Π6 0888 Ρ6- 

βοηζς αηΏ ΙΠπε(παΠῦγ, Ῥαῦ 19 18 απ Ίηπ- 

εφ αα1ϐγ πνμ]οῖι 16 τοἙ]Ιγ Ἰαβδ. ἜΤπετο 
18 ηο νἱοἰαθίοη ος ῬτοροτίοἨῦ. 39ο Τ 
νγοι]ά ραταρΏταβο ἴπε Ῥα5βαρε, Ἀρτεθ- 
πο νηζὮ Φύαησ ἵπ ἴπο ΒΕΠΒε Τ αὐίας] {ο 
19, Ῥαῦ αοπῖπς ναί 16 16 βἰπιρ]γ οοἩ- 

Ἰθοιτα]. ΤΠθ οη]γ οἴλετ Ἱναγ Ι οαἩ 
βασσαεςύ 15: ἵηπ αἲ] 1868 ακο πετ 

ἴπετο 18 ἀἱββοηβίοη, ΙπεαπαΙγ 185 νε 
οπᾳβ6 οἱ ἔ]αῦ ἀῑδεεπδίοη, Ότέ 16 18 ποῦ 

ἵῃ α]] ο.θες ἴμαῦ ἹπεαιαΠῦγ Ῥτοάασςϐ 

ἀϊδεεηβίοη ; Ῥεορ]α πιαγ ο απεαια] 
απᾶ γεῖ ποῦ απαττεί, {ος ὁλοασΏ απ- 
εα σα], ἵπ με ἀῑκαϊραᾶοι οἳ ροµῶῖσα] 
Ῥούεγ οἳ Ῥτϊν]]θσεδ, α Ῥτοροτοπαϊθ 

εα πα]1ϐγ τηαΥ Ῥε Ῥγεβεινεά. ἜΤ]ε ο886Β. 
Ίη ννη]ο πο πα ζγ τεβδα]ϐς Ἰπ ἀἴββεῃ- 

ΒΊοΏ ἆτθ6, ἴπἩεη, ἴοβο ππετε 9Υ6Υ απέ 

αῦογο ἔλα ἸποφιαΠῦγ, ποτ ἵς ἵη {1θ. 

ἀϊιθιτιρα]οη αΏογο πιεηοπεά, α νιο]ᾶ- 

Που οἱ πῖβ Ῥγοροτθοπαίο οαιαΠζγ. 

ΤἨϊ8 ΑΒεοοπἀ Ῥαταρητᾶαςδο βδαρρΙίθί 
ΟΤΕ, Ῥαό6 ἆοεβ ποῦ οΏαησε ἴ]θ ΦΕΠΒΘΟ 

61ο υγοτὰς οὐ µήν 8ο πας] ας {λα οἴ]ετ. 

Απά {πε σεπετα] Ῥαβῖς οἱ πο Όνγο ἵΒ 

Ῥτοιῦγ τησ] {Πο βαπ1Ἓθ. 1 βαβρεοί πε 

Ραβδασο οῇ Ροΐηρ αἱθοσοί]ου ἀκέατρεά. 

Τ]ο ἀῑδιος βασιλεία 8ε6ΙΏΒ ἴο τείεῦ 
εβρεοϊα]]γ {ο ο ο.βο8 οἱ Βρατία απο 

Ἡριάαπωπας. ΤΕ 10 ἆοθβ 16 νγου]ά 5ΘεΠ! 

πιοτθ αρρτορτίαϊε Ῥείοτο {πε ϱειεγα] Τ6- 
πηθτ]ς πανταχοῦ γάρ. απ 

12 τὸ μὲν γὰρ ἀριθμῷ, κ.τ.λ.] ΕΣ. 
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” 4 Δ ] ο 

λέγω δὲ ἀριθμό μὲν τὸ πλήθει Ἰ µεγέθει ταὐτο καὶ ἴσον., 
δα ’ δὲ Δ . λό ωὶ « / αι θ Δ 

κατ ἀξίαν ἑ το τῷ λὀγφ, οἷον ὑπερέχει κατ᾽ ἀριθµον µεν 
κ - [ο Α 4 

ἴσον τὰ τρία τοῖν δυοῖν καὶ ταῦτα τοῦ ἑνός, λόγῳ δὲ τέτ- 
”- ” α- ”- 4 ." 

ταρα τοῖν δυοῖν καὶ ταῦτα τοῦ ἑνός' ἴσον γαρ μέρος τὰ δύο 
-. ’ Ν αἳ - - .] 

τῶν τεττάρων καὶ τὸ ἓν τῶν δυοῖν" ἄμφω γαρ ἡμίση. ὁμο- 
” " Ν - 

λογοῦντες δὲ τὸ ἁπλῶς εἶναι δίκαιον τὸ κατ᾽ ἀξίαν, διαφέ- 
’ .) ’ 0 ’ [4 4 ο » ’ 

ῥρονται, καθαπερ ἐλέχθη πρὀτερον, οἱ µεν ὅτι, ἐὰν κατά τι 
5/ ο 5” ’ Ὁ] ε 9 93 ’ 
ἴσοι ωσιν. ὅλως ἴσοι νοµίζουσιν εἶναι, οἱ ὃ᾽ ὅτι, ἐὰν κατα τι 
” ’ . ’ . - ϱ Α λ ᾿ ’ 

ἄνισοι, πάντων ἀνίσων ἀξιοῦσιν ἑαυτούς. ῥὃδιὸ καὶ μάλιστα 
- Α 9 

Φύο γίνονται πολιτεῖαι, ὃΆμος καὶ ὀλιγαρχία" εὐγένεια γὰρ 
λ . . . 9 ’ [ο] νε] . ’ .) - Ν 

καὶ ἀρετὴ ἐν ὀλίγοις, ταῦτα ὃ᾽ ἐν πλείοσιν" εὐγενεῖς γαρ 
ω) ” 4 η 

καὶ ἀγαθοὶ οὐδαμοῦ ἑκατόν, ἄποροι δὲ πολλοὶ πολλαχοῦ. 
Ν 6 - / 8 ’ ’ 4 5 / 

το δε απλως πανγτή καθ εκατεραν τεταχθαι την ισοτήτα 

ὙΥ. Χ. 4, Ῥ. 1134, 27, ἐλευθέρων καὶ 

ἴσων, ἢ κατ᾿ ἀναλογίαν ἢ κατ᾽ ἀριθμόν. 

Τ]ο (πο Ῥαββασθ οοππραγεά πουν, 
38 ἆοθβ 18ο ὃ 13 οοπιρατθά υηζ]ι 5 2 ἵη 

{μῖς ολαρίου, ἴλαί κατ᾽ ἀναλογίαν 18 
οααἱνα]εηέ {ο κατ’ ἀξίαν. ἈΝαπιετῖσα] 

18 ορΡροβεᾶ {ο Ῥτοροσ{]οπαίθ θα αγ. 

13 ὁμολογοῦντες δέ, κ.τ.λ.] Τε 

[οχύ α5 Ί Ἰανο ρἶνεη 16 ἀϊβοτς {τοπ 
Ῥεκ]εγ”ς Ἰπ 198 νῖον; οἱ πο ατῦιο]ε τό 
μείοτο ἁπλῶς, απά ἵη 196 βἰορρίης--- 
Ῥε]κ]κκαν Ῥ]ασεβ α οΟΠΊΤηΟ α1ΐνετ δίκαιον. 
«με αστεεῖπρ 1η πο βαζετηςηῦ, 

βιοῖ 1 τπαΚκε ἴ]μο {οτοο οἳ τό, ια 

αὐβίτασθεά]γ Ἰαβθσοο οοηβῖθύς ἵπ ἴμθ 
ΟΏβΕετΥαπσο οἱ {πο {αϊν οἰαίπη οἱ αἲ 
Ῥατίί6β, ἴΠεγ ἀπετ, 48 νναβ δα] Ῥεΐοτο, 
η {π]β {μαῦ μα οπο, ὧο.᾽ 9 4Ώογνα 

Τη ὃ 2. 

14 διὸ καὶ μάλιστα] Αραϊπ ἴῃο 

οοπηθοῦῖοη, αξ ἵηπ ὃ 8, ἵδ ποῦ απο 

οἶεατ. Ἔ]ε οἰαῖπιβ οξ νατίοιβ Ῥατίῖος 
38 ἴμο οἈᾳδο οἳ ἀἆἴβετεπον. Τ]α8ο 
οἰαῖπας ταΥ ο οεἶδλετ []ιαῦ οἩ βαρετῖοτ 

ΏΠΙΡΘΙ5, ΟΥ 5αροτῖος Ὑγεα]ϐἩ, οἳ βτ- 

Ῥετίος Ἠϊτίμ, οἳ Βαρετίος ϱσοοάπεβΒ, 
Ῥαί ρτασσα]]γ Τὸ ἵδ ιο βταῦ Όσο ὑ]ιαῦ 
ατα Ἱπροτύαωπύ, ΒαρεγιοτΙγ οἱ Ῥϊγει 
απά σοοᾷπθβς ἵ6 {οαπά ἵηπ 8ο {6η 38 

πού {ο πιαἷκο ἐλεῖν οἰαῖη ἂ. 68189 ος 

ἀϊβδίαχραποθ. «Αάά {ο ἐπ]β ῑιαῦ φαρετὶ- 

οτΙ6γ ἵπ σοοάπθββ ἵβ ϱεΠΕΤΑΙΙΥ 8οοοπῃ- 

Ῥραπῖθά ὮΥ πο ΙπάΙβροβΙθοη ο αββετύ 

ἴπο οἰαῖτα νη]ο] 16 σἶνεβ. ἜΤϊηο Όντο 

τοπηθίη]ηρ οαἴτηβ, Ό]αῦ οΕ ΏΙΠΙΡΘΤΒ 

απά γγεα]{Ἡ, 4τθ πε Ῥα568 τεβρεοῦνεΙγ 

οἳ ἴ]ο Όνγο «ΟΠΊΠΙΟΠ {0ΥΠΠ8 οἱ σονοτη- 

πηθηζ, ἀἆΕΠΙΟΟΥΔΟΥ, απά οἱρατοἩγ, απά 

ἴθβο Όνγο οἰβίπι αγθ ΤΘΒΙΙΥ λα οῦΙΥ 
0Π65 θ]ιαῦ ἵπ ΟΟΠΙΠΙΟΏ Ῥο]έίοα] Ἠ{ο ατα 

{οαπᾶ {ο Ὦο ιο ρτουιπᾶά οἱ ροµὔῖσα] 

4ΙββεηβΙοηΏβ. Ἠεηος, αβο, ἴο βρεα]ς 

Ρεπετα]]γ, πετο ατο πο, απᾶ οἩΙΥ 

Όνγο οοηβΙ(αὔ1οηβ. 

ταῦτα δ᾽ ἐν πλείοσυ] Τ]ο εἸοπιεπίβ 
ο{ {μ6βε6, δῆμος καὶ ὀλιγαρχία. 

ἄποροι] Ὦοπιο ΜΜ, τεμᾷ εὔποροι. 
Είαµτ οοπ]εοίατεβί]αί ἐλεεχί οτἰρΙηα]]γ 

Ἱπο]αάεά Ῥοΐμ. 16 νο] Ῥο Ρείζετ 11 16 

ἀἷά. ' εὔποροι δὲ καὶ ἄποροι πολλοὶ 

πολλαχοῦ. Ῥαΐ 16 πιαΥ βίαπά ας 1ὸ 16; 

εἶπεν Ίπνο]νες πο οὔπετ. Οοπιραγθ 

Υ1. (Υ) τν. 1δ, το. Ἔπο εχϊβθεηοθ 

οἱ α Ίαγσο οἶὰδθ οἱ Ῥοοτ τεηάςτβ ἐ]θῖγ 

ο]αίτῃ Ιπεν]ζαβρ]α, ὠλοῖγ οὐ]εσδίοη {ο {μθ 

γα]ο οί {πο τῖο] Ιπεν]ίαβ]ο, ΙΓ 611ογ ατα 
βαρ]εοῦ; {ο οῬ]θοίίοη οἱ {πο τῖοι 1π- 
ενΙίαΡ]ο ΙΓ {πο Ῥοος ατα ἀοπηϊπαηῦ, 

καθ) ἑκατέραν ἰσότητα] ΄Δοοοτᾷῖπσ 
{ο οἴμετ οἳ {1ο ὑνο εααα]1{198.) 

Τε ΑΗ ΟΥ 
{πο ρτοαπἆ 
ο{ Ρο] ξ]σα] 
ἀϊκίατρ- 
8ηΏςθ. 

13 
Τάθα οἳ 

εαιαϐγ. 

1302 
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Αα λ - 4 Δ 

νι «νο φαῦλον. φανερον δ) ἐκ τοῦ συμβαίνοντος" οὐδεμία γαρ 
ου ΠαΗ10Υ. ᾿ - , . / ” 4 
-- "' μόνιμος ἐκ τῶν τοιούτων πολιτειῶν. τούτου δ᾽ αἴτιον ὅτι 

18 ἀδὐ 2 Άν οὐ Ὄδά ’ 4 . 39 ο σε / Ώ 

ἀθύνατον ἀπο τοῦ πρώτου καὶ τοῦ ἐν ἄρχη ἡμαρτημένου µη 
» [ζωὴ 9 Δ ’ Λ - . 4 .] Σι 

ἀπαντᾶν εἰς τὸ τέλος κακόν τι. διὸ δεῖ τὰ μὲν αριθμητική 
9 ’ α ] ια ων 3 9 ’ ιο 4 3 

ισόὀτητι χρῆσθαι, τὰ ὃὲ τή κατ ἀξίαν. ὅμως δὲ άσφαλε- 

στέρα καὶ ἀστασίαστος μᾶλλον ἡ δημοκρατία τῆς ὀλιγαρ- 

τό χίας. 
κ πι / . κ 9” ε λ λ .. » 4 νο 

προς ἀλλήλους στασις καὶ ετι Ί προς τον δῆμον. ἐν δὲ ταῖς 

2 Ν Δ - 9 / 2 / / ο ; 

εν µεν γαρ ταῖς ολιγαρχίαις ἐγγινονται δύο, ἤ τε 

- 4 ΄ 

δηµοκρατίαις ἡ πρὸς τὴν ὁλιγαρχίαν µόνον' αὐτῷ δὲ πρὸς 

αὑτόν, ὅ τι καὶ ἄξιον εἰπεῖν, οὐκ ἐγγίγνεται τῷ δήµῳ 
/ 9 ή, ών - / / 5 / ν 

στάσις. ἔτι δὲ ἡ ἐκ τῶν “ο πολιτεία ἐγγυτέρῳ τοῦ 

δήμου Ἡ ἡ τῶν ὀλίγων, τ ἐστὶν ἀσφαλεστάτη τῶν τοιού- 

των πολιτειῶν. 
- . / 4 κ. ’ / 4 

2 Ἐπεὶ ὃε σκοποῦμεν ἐκ τίνων αἳἵ τε στάσεις γίγνονται 
4 ν ή 

καὶ αἱ μεταβολαὶ περὶ τὰς πολιτείας, ληπτέον καθόλου. 
ο . 5 ν ο 4 »/ » μμ. να, δὺ ι 

πρῶτον τὰς ἀρχὰς καὶ τᾶς αἰτίας αὐτῶν. εἰσι ὃε σχεοον 

8 δή Βε]κκεγ. 

ἐκ τοῦ συμβαίνοντος] “τοπ ἴλαί 
νγμίοἩ 1 Παρί ὑαα]]γ {με τοβι]ῇ.᾽ 

16 μὴ ἀπαντᾶν] ΄Τηοτγο ελοι]ά ποῦ 

τοβι]ό Ἰπ πο θπς . 

τὰ μὲν ἀριθμητικῇ, κ.τ.λ.] Τηο ρτῖη” 
οἴρ]θ οἱ αρβο]αίθ ου πιηετῖοα] θα πα γ 

οασᾖΏέ {ο Ὀο παχεά νηθ] ἴμο ρεϊποῖρ]θ 
οἱ Ρτοροτγύ]οπαῦε εαπαΠῦγ, αοοοτάῖηρ, 

ἴλαί 18, {ο Ῥοθγβοπα] ποτ. εν] οἵ 

Ορίπίοπι, 273. 

ὅμως δέ] Τη] ταίετ ἴο ἴπο οὐδεμία 
γὰρ μόνιμο. Βύ], ὑποαρΏ πο ΒΙΟ 

{οτί 18 Ῥεγπιαπεηῦ, ἴἨΠετο 16 ΤΙοτθ 

βα{εγ απά 1686 ΠαὈΙΠ1ῦγ {ο απαττοῖς ἵπ 

ἀθπιοσταοΥ ἴΠαη ἵη οἩσατο!γ. 

ὅμως δὲ ἀσφαλεστέρα] 1ηβίαποςῬς ατθ 
ποῦ ἁμβοι]ό {ο Ἠπά, 1 νο νδῃΏ {ο 

νοτ!γ ἴμο ἰταίῃ οἱ Ατρζοῦ]ο το- 
πλατ]ς, Τὸ ἆθβετνος αὐθοηίίοπ Ἱτ 19β6]Η, 

απά ΤΟΠ ἴλο οοπίταβύ 16 οΠΟΤΑ {ο ἴμο 

6εηοτα] οβτηαίο οἱ ἴπθβο {οτπιβ οἳ 

βογυετηπιεηξ, νγη]ο] {ο Ἱπβαεπορ ος 

Ρο] δ]σα] γπαρα(μίθθ Ἠα8 τηδάο ρορα]ατ 

ἵπ Ἐπρ]απά, ποῦ 1656 ἵπ οοπθεταρί οἳ 
Ἠϊβίοτίσα] ονϊάσπος, ἔπαπ οἱ 15, ἴπθ 
ἀε]ρεγαίο Ἱαάσπιεπε οἱ ἴπε στεαῖεεῦ 
Ῥο]{ήσα] πντῖθον οἱ Ἠϊ5 οἵνΏη οἱ οἱ αΠΥ 
ασθ. Το αἰπαρ]οβῦ Ιπδίαπιορ ἵπ γθοῖς 
Ῥο]δ]σα] εχρετίεπσθ νγου]ά Ῥο (ιαῦ οἳ 
ἴπα ΤΗϊτγ Ἐσταπίς αἲ ΑΠθΠΡ, πνποβθ 
Ἰηήετηα] ἀἱβδεηβίοηϐ Ίο Ἠαγο αἩ ΟΡΡΟ- 

ἑππῖῦγ οἳ εὐαἀγῖης. ἀἍ 
16 ὅ τι καὶ ἄξιον εἰπεῖν] ΤΗϊ8 θχρτθθ- 

βἶοη οοουττεά ΤΙ. ΧΙ. 2. 
ἧπερ] ΄απά ἐμ], ἡ τῶν µέσων, «Ιν 

16 {αί 16 ἔ]ο πιοβέ βθοπΓθ.᾽ ; 
τῶν τοιούτων πολιτειῶν] έοΕ βποἩ 

ΓΟΥΠΩΒ οἱ σογετηπηεηῦ α8 νγθ αγε πΠον͵ 

ἀϊκοιβεῖης, ἴλο αοἴαα] απά Ἱππρετίοοῦ 
ΕΟΥΤΗΒ. 

ΤΙ. 1 καθόλου] α8 ορροβεά {ο ΟἨ α 
Ὕ. 1, καθ ἕκαστον εἶδος μερίζοντας.. | 

Φο ἐλαῦ Οµαρς. ΤΙ., ΤΠΙ., ΤΥ. ἔουπι 
οηῬ ἀῑγίρίοη οἱ {πο να. κι 

δέ] 1 Ρτείεν 016 τοαάῖπς οἳ οπθ ΜΒ, εν 

{ο Ῥε]κ]κετ”, τοπάϊῖηρ, δή. αι 



ΥΙΠΙ. (.) 9.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ϐΘ. (Ε.) 9498 
ϱ 9 ” - . 9 ΄ ο/ / ε Δ ’ ὡς εἰπεῖν τρεῖς τὸν ἀριθμόν, ἅς διοριστέον καθ) αὑτὰς τύπῳ με. οπ1θο9 

εν η ο Ἄ 4 / ι ἃαπαᾶά οσσα- 

δεῖ γὰρ λαβεῖν πῶς τε ἔχοντες στασιάζουσι καὶ κἶοπα οἳ 
ἀἰδίιτρ- 

8Ώ0θ ϱ8Π6- 
τα]]γ. 

πρῶτον. 
[ή ιό Δ / , 5 4 / νν ον 

τίνων ένεκεν, καὶ τρίτον τινες ἀρχαι γίνονται των πολιτικὠν 
Αα . ω. Δ . ’ / - 4 Ὁ) 

ταραχων καὶ τῶν προς ἀλλήλους στάσεων. ΤΓοῦ µεν οὖν 
. 4 ” Δ ] ια 3 ’ ΄ / 

αὐτους ἔχειν πως πρὀς τὴν µεταβολῆν αιτίαν καθόλου µά-α 
ν θ / Ἰ ο ὸ / 9 / ε 4 

ιστα θετεον περὶ ἢς ἤδη τυγχάνοµεν εἰρηκότε. οἱ µεν 
Δ 9 ’ 9 / ’ ἃ / 

γαρ ἰσότητος ἐφιέμενοι στασιάζουσιν, ἂν νοµίζωσιν ἔλαττον 
” ” “/ ” - 4 [ο 9 

ἔχειν ὄντες ἴσοι τοῖς πλεονεκτούσιν, οἱ δὲ τῆς ἀνισότητος 
λ - ε - «λ ε / κ νά 4 / 

καὶ τῆς ὑπεροχῆς, ἂν ὑπολαμβάνωσιν ὄντες ἄνισοι μὴ πλέον 
5 ) 9 Ἀ ’ » 5 |) 
ἔχειν ἀλλ ἴσον Ἡ ἐλαττον. τούτων 9) ἔστι µεν ὀρέγεσθαι ο» 

ὸ / ” δὲ 4 1ὸ:, . / λα ” σ 

ικαίως, ἐστι ὃε καὶ ἀθίκως' ἐλάττους τε γὰρ ὄντες ὅπως 
. - , . » ο ᾳ / ον ἴσοι ὧσι στασιάζουσι, καὶ ἴσοι ὄντες ὅπως µείζου. πώς 

) Ὁ) ” / 5 11 3" 4 δὲ 

μὲν οὖν ἔχοντες στασιάζουσιν, εἴρηται. ερὶ ὧν ὃε στα- 
[ή 5 α] ’ 3 η 4 9 / ’ Δ 

σιάζουσιν, ἐστὶ κέρδος καὶ τιμὴ καὶ τἀναντία τούτοις καὶ 
Ν 3 [ιά ’ 8 ’ 9 ε .) ε Α υ] .. 

γὰρ ἁτιμίαν φεύγοντες καὶ (ημίαν, Ἠ ὑπὲρ αὑτῶν Ἡ τῶν 
λ. / 9 - ’ Αἱ δ ΑΦ. Δ 

φίλων, στασιάζουσιν ἐν ταῖς πόλεσυ. η αἰτίαι καὶ 4 
2 ν α / 6 5 / ὸ ϐ λ » / 

ἀρχαι τῶν κινήσεων, ὅθεν αὐτοί τε ὁιατίθενται τὸν εἰρημένον 
’ 4 . [ο ’ 3 3 ϱ Ν 9 Δ 

τρόπον καὶ περὶ τῶν λεχθέντων, ἔστι µεν ὡς τον ἀριθµμον 
«ς ΔΝ ’ Φ ” δ) ϱ / ω δύ [ή 

ἑπτα τυγχάνουσιν οὖσαι, ἔστι ὡς πλείους. ὧν 9ύο μέν 6 
.) .] 8 - 9 ’ 3 . .) ο ’ Λ ’ 

εστι ταύτα τοῖς εἰρημένοις, αλλ οὐχ ὠσαύτως' διὰ κέρδος 

καθ᾽ αὑτάς] ΄ Ὦγ ὤιεπιβε]νος,᾽ υπο ῦ 
ΑΏΥ οχρ]απα{Ιοη αὐζασμεά, οἶεας ἔγοπα 

ΑΏΥ αἀπιϊχύατο οἱ πηαῦ06Σ, ο τηκῦῦθτ 
Ἰπ {Πῖβ ο.δο Ῥοϊπρ ἴ]ο ΙηβίαποθΘΒ {τοπ 

ΜΙβ{οτγ. 

πῶς τε ἔχοντας] ΄ἼηἨο βἰαίο ος 

{οε]]ησ ἵπ νΠηῖοι πε 418 Ἰθά Ιπίο 

Ῥο]λθ]οαὶ] «απαττείβ, ἴπο ο,]θοοίς {ος 
νΏ]οἩ, απά {πταΙγψ, ν]αῦ απο ἴ]μο 

οα11868 απά Ῥερίηπίησα, ἴπθ ν]ο]θ αἩ- 

ἰθοοεάαεπῦ οἰτοιπηβίαποθϐ απά μα Ῥατί]- 

οσ]ατ οπθ γγηπίοῖι ΠΙΔΥ Ὦθ ἔἶιο οοσαβίΟΠ.᾽ 

ΒιιοἩ β66πη5 ἵη {1ο {α]]θβύ οχἰεηῦ ζω ο 
μθ πιθαπῖησ οΓ ἀρχαί. ΟΕ οοπταο, 

νιεη 1 βΑΥ ύθ Ὑλοἰο απθεοάρηῦ οἵτ- 

ουπιβίαποθς, 1 εχοερύ {ο Όντο βρεοῖ- 
Ποά ῬτενίοιβΙγ, πο βὐαζο οἱ {εεπο 

απά {πο ορ]εοῦς αἴπιοά αὖ, υΥπ]οὮ ταση 

Ῥο ἰποιρᾗπυ {ο οοηβϊύαίθ Όπο οἳ 
{πεπι, 

2 ἔχευ πως] /’Ῥεῖησ αΠεοίαεᾶ ἵπ οηθ 
ΏΙΑΤΊΙΘΙΓ ΟΥ ΑΠΟἴΠΘΥ.,᾽ 

τοῖς πλεονεκτοῦσιν] ΑΙπΙΡΙΥ “ο 
ἴλοβο Ὑ]ο Ἰανο αἀναπίασθϐ ονΥετ 

ἴἨθπῃ, 
8 ἐλάττους] /απ{αϊτΙγ ἀερτοββεά.᾽ 
ἴσοι ὄντες ὅπως µείζους] ΄ τθν]]γ δα πα], 

{Πθ6Υ αὐγῖνο {ο ταῖς ἴπεπηβε]νεβ αΏονθ 
ὑπεῖχ {αϊτ Ῥοβίμοη. Τηϊ8 Ιπθετρτεία- 

{οι Β66ΙΗΒ τος ]τεά ὮΥ 1ο γάρ. 

4 ὅθεν] Όοπιρατο ΕΙ, νι. Ἡ. 4, Ῥ. 
1130. 341, ἀρχὴ προαἰρεσι ὅθεν ἡ 

κίνησις ἀλλ᾽ οὐχ οὗ ἕνεκα. ο Ἠετο Ἱν 1β 

ποῦ ἴλο ου]οοῦ αἴπιθά αὖ,--- {παῦ ἵβ σἵνοη 

1αβ6 Ῥεΐοτο, περὶ ὧν,---Ὅπαυ 1 πιθαπῦ 

Ὦγ ἀρχαί, Ὀαῦ {πο πποτθ Ιπππηθάἶα{θ 1πι- 

Ῥυ]9οβ (]ιαῦ βεῦ Ῥεορ]ο ἵη τποὔίοἩ. 

6 διὰ κέρδος] Οοπαιρατο ποῦς ΟἨΠ 1. 
7. Τὸ 1 ποῦ υη] αΠΥ νίθυ’ {ο β6οατο 

σαΐη {ος 6θιηβε]νεθ, Ῥαΐ {τοιη α 86ΠΏ89 
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. αι ' . 3 α 

λως ρωη, γαρ καὶ διὰ τιμὴν παροξύνονται προς ἀλλήλους οὐχ ἵνα 
απαά οσσα- .ἱ : | Ε ͵ 

εἶοη οἳ ΚΤήσωνται σφίσιν αὐτοῖς, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, ἀλλ 
ἀἰβδίατρ- ε, Ανν Α 3 ὃ ) Ἡ 3) 1 δ/ άμα. κ... 

πποο ροπο- ἑτέρους ὁρῶντες τοὺς μὲν δικαίως τοὺς ὁ) ἀθίκως πλεονεκ ΄ 
3. 

τα]]γ. ἔτι διὰ ὕβριν, διὰ φόβον, διὰ ὑπεροχήν, διὰ 
/ ὸ Δ ” 4 3 ο κο ’ ” 9ὲ 

19028 6καταφρόνησιν, 9ιὰ αὔξησιν τὴν παρὰ τὸ ἀνάλογον. ἔτι ὁὲ 

ἄλλον τρόπον ὃι᾽ ἐριθείαν, δι ὀλιγωρίαν, διὰ µικρότητα, δὺ 

8 ἀνομοιότητα. 
Ἐχκρ] | ο 
σαι οἳ Πιο δύναμιν καὶ πῶς αἴτια, σχεδόν ἐστι φανερόν' ὑβριζόντων τε 
ος 186β Ἱῃ- 
ἀϊσαίας, 

/ 
τας τουτγ. 

ΤΓούτων δὲ ὕβρις μὲν καὶ κέρδος τίνα ἔχουσι 

᾽ - 9 - 9 - 4 ’ / 
γαρ των εν ταις αρχαις και πλεονεκτούντων στασιάζουσι 

λ λ 3 / Δ Δ 8 ’ α ’ 3 

και προς ἀλλήλους και προς τας πολιτείας τας διδούσας την 

5 ’ « δὲ ’ [ή φ 8 . 5 Δ - δί ς Ὃν 

ἐξουσίαν" { οε πλεονεξία γίνεται οτε µεν απο των ιο(ων. οτε 

ιλ ῃ ΔΝ - . .. . . ’ . / [, 

2 δὲ απο των κοινών. Δῄλον δε και ἡ τιμή. και τι δύναται 

᾿ - , ’ 4 λ 9 Δ 5 ’ . 

και πως αἰτία στασεως' και γαρ αυτοι ἀτιμαζόμενοι και 

5 5 ν ’ ’ - δὰ ὰδ, 

ἄλλους ορῶγντες πτικώκενους στασιάζουσιν'-ταῦτα ε αοικως 

Δ / σα αμ 4 » ο) οἳ - ’ {Ἀ 3 

Μεν Ύίνεται, οταν παρα την ἀξίαν { τικωγται τινες ή ατι- 

/ ὸ ’ ὸ . οϱ Δ 4 ο» ./ Δ Αν. τα 
8 µάζωνται, ικαιὼς ΟΕ. οταν κατα πτήῃην ἀξίαν. [η υπεροχ”ν 

ο.  ΄ Ὁ ον ὸ ν / οἳ ω 3 λ / Ἀ ν 
ε, οταν τις ή τη ὀυναμει μείζων, ή εἰς η πλείους. ή κατα 
4 / 3 Δ ’ - ϕ ’ Δ 

την πὀολιν και τήν δύναμιν τοῦ πολιτεύματος" γίνεσθαι γαρ 
νο 5 ω ’ [ 9} / 

εἴωθεν εκ των πτοιουτων κοναρχια { δυναστεία. 

χοῦ εἰώθασιν ὀστρακίζειν, οἷον ἐν ”Αργει καὶ ᾿Αθήνησιν. 

οἱ ἀϊβοοπίεηί γνϊῦ]ι {πο εχ]κ πρ ΑΙΤΑΏΡΘ- ΤΤΙ. τ πρὸς τὰς πολιτείας] ΄ασαἰηδέ 
ΙΠΘΗΏ{Ρ. 

διὸ ένια- κ 

Τ]6Υ νπΙβ ο τεπεάγ απ Ἱη- 
Ἰαβδί]ορ νγη]ο]ι ἴΠ6Υ βοθ. 

ἑτέρους ὁρῶντες] “Ῥθσαιβεο {16Υγ 5οθ 
οἴ ΠθυΒ.᾽ 

6 ἐριθείαν] Ἔοτ ἴιο εχρ]απαίίοη οἳ 
{15 {ετηα ντο πηδῦ Ἰοο]ς {ο υ]λαῦ Ατί- 

βὐοῦθ βα75 Ῥε]ον, 1ΙΠ. 9, διὰ τὰς 

ἐριθείας, ὅτι ἠροῦντο τοὺς ἐριθευομένους. 

Οοπιρατο Ὦε Ὑγείίο, Παπάδισν συ 

πειεπι Τεείαπιεπί, Ὥοτα. Π. 9, Ὕηετε Ἰθ 

βΡεΔ]Κβ οἱ {με ΒΕΠΒΘΒ ος ἴ]ιο ποτά ἵπ {ιο 

νατῖοαβ Ῥαββασθς ΠΠ ννμ]οἩ 165 οοστβ 

ἵῃ 6, Ῥαα]) Ἐρίδί]ες, απάἆ οἱ ἴ]ιθ β6ηβθ 

οἳ «ρατύγ-αρὶτιυ) νη]οἩ βΒἶπορ Ατί- 
βίο] Ἰαά Ῥεεη 18 πβια] οηπς; απά 

ὠμ]8 18 {λε 8εηβο Ἰπ νλ]ο]ι Τά ἆε]] απά 
Φοοῦέ {α]κο {ο νοτᾶ. 

ἴμο οοπβΙὑαὔΙοηβ ὙγμΙοὮ αΏβοτά ἴπεια 

βοοΡθο.᾽ 
ἀπὸ τῶν ἰδίων] ΄οπι Ῥτϊναῦε Ῥτο- 

Ῥετίγ,᾽ αἲ ἴ]ο 6χρεηβο οἱ Ιπα]ϊνϊ- 

ἀπα]ς.) 

2 ἄλλους ὁρῶντες] Οοπιρ. ΝΙεΡΙΗΣ, 
{οπι. ΙΠἱδί. Τ. 6ο2, οἩἳ ἴμε οματαςίες 

οἳ Μ. Μαπ]ας, απἆ ἴμο {εε]ῖησς υγ] 
ψηλῖοἩ ο Ῥεμε]ά λα Ἱοποιτς Ἠεαρεά 
οἳ ΟαπΙ]]ς. 

8 ἢ κατὰ τὴν πόλιν, κ.τ.λ.] ΄ Μουτθ 

Ῥονοτέα] λατ 18 οοηβ]εεηῦ εἰθετ η ςἩ 
Όλο βἰαΐο οἱ ν;λ]ο]ι Ὦθ 15 α ΠΠΘΙΩΡΕΣ, 0Υ 

πη(Ὦ πο Ῥονγογ γεβίεᾷ 1η 195 ρονετη- 

πηθηῦ, 

ἐν "Αργει] Ἐοτ ἰμῖς 59ο τοῖο 1. 
316. Έον οβγαοῖδια ϱοπθγα]1γ, 1ὔουθ, 
111. απ, 
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καίΐτοι ος, ἐξ ὁ αρχΏῆς ὁράν ὅπως μὴ ἐνέσονται τοσοῦτον πρι 
10η ο 6 

ὑπερέχοντες, ἡ ἐάσαντας γενέσθαι ἰάσθαι ὃ ὕστερον. Ἀιὸ ὃς οσβος Ίη- 
/ / 4 ἃ , Φεδιό δᾷ ἁῑσαίεά. 

φόβον στασιάζουσιν οἵ τε ἠθικήκότες, δεθιότες µὴ ὁῶσι 

δίκην, καὶ οἱ µέλλοντες ἀδικεῖσθαι. βουλόμενοι φθάσαι πρὶν 4 
. - ο/ ια) ε / ’ ε [ή ᾿ 8 

ἀδικηθῆναι, ὥσπερ ἐν Ῥόδῳ συνέστησαν οἱ γνώριµοι ἐπὶ 
Δ Ν α ᾿ ’ ’ 

τὸν ὃῆμον διὰ τὰς ἐπιφερομένας δίκας. Διὰ καταφρόνησιν ; 
οὃ 8 ’ .ἳ . ’ “ ” - 3 

ε καὶ στασιάζουσι καὶ ἐπιτίθενται, οἷον ἔν τε ταῖς ὀλιγαρ- 

χίαις, ὅταν πλείους ὥσιν οἱ μὴ µετέχοντες τῆς πολιτείας 

(κρείττους γὰρ οἴονται εἶναι)» καὶ ἐν ταῖς δημοκρατίαις οἱ 

εὔποροι καταφρονήσαντες τῆς ἀταξίας καὶ ἀναρχίας. οἷον 
3 .) ’ Δ ια 9 Οἱ ’ ’ . 

καὶ ἐν Οήβαις μετὰ τὴν ἐν ἱνοφύτοις µαχην κακῶς πο- 
’ 

λιτευομένων ἡ δημοκρατία διεφθάρῃ, καὶ ἡ Μεγαρέων δι 
. Φ .] . ’ « ’ .] . ’ .] 

ἀταξζίαν καὶ ἀναρχίαν ἠττηθέντων, καὶ ἐν Ζυρακούσαις προ 
- Ῥέ ιὸ λ 9 δὍδ ὸ ε δᾗ Ν Α- 

τῆς Ἰ έλωνος τυραννίδος, καὶ ἐν Ἰόδῳ ὁ ὁῆμος πρὸ τῆς 
» / ΤΡ / δὲ 
επαναστασεῶς. ινονγται ς 

.] . ” ω Ν Ν 

καὶ δι᾽ αὔξησιν τὴν παρὰ τὸ 
’ - 

ἀνάλογον μεταβολαὶ τῶν πολιτειῶν. 

Όν 

Ν ” - 

ὥσπερ γαρ σωμα 

5 - ’ ν - 5 ’ 9 ’ ο / 

εκ µερων συγκειται και δεῖ αὐξζάνεσθαι ἀαναλογον. ινα µΜενή 

/ 9 δὲ / / ϱ/ ε 4 4 ; 

συμμετρία. ει ὁε μή, φθείρεται» οταν ο µεν τους τεττα- 

4 'Ῥόδφ] Οοππρατε ΟΝ. Ὑ. 2. ΝΙεΡ. 
δεν αἴίᾳ (πεδολμ., Νοἱ. τν. ή Τπετο 

{οἱ]ουγεά α πας οἱ Ιπζεγηα] ἀϊβδβεπδΙοἨ, 

νηζ τεσατά {ο ὙΠμΙοἩὮ πο αοοοιπίβΒ 

"λα ῦ τοπιαῖη αγθ οΏβοιτθ.”. 1 ωαπβ]αίε 

Γγοπη ἴλε (εΤΤΙΦΗ. 
διὰ τὰς ἐπιφερομένας δίκας] ΄οἩπ ας- 

οοαπύ οἳ ελα βι1ῦ5 ση] νη]οὮ ἴΠθΥ 
ν/θγο {λτθπθεπθάα.᾽ Ἔπο ΟΌοτογτεαἨ 

Βοάϊθίοηπ (Τις, ΤΠ. 7ο) ἵρ ἃ 9889 ἵη 

Ροϊηῦ. 

5 πλείους οἱ μὴ µετέχοντες] 6οπιρατα 

Ἠανο ἴπο αίαποο οἳ Μερατα γη 
Α{ΊΘΠΒ, απά 1η ΤΙ4, ἴπο νηθάτανναὶ 

οἳ Μεσατα {τοπι ἴ]ιαῦ αἸμαπορ. Απά 

{γοπα ἴΠο οοπεχύ 16 ἵβ ποῦ Ἱππρτοραρ]α 

ὑλαῦ 16 15 (ο {πεβο {αοῦβ (μαῦ Αγιβοί]ε᾽5 

τεπΙΤΚΒ αΡΡΙΥ. 

Συρακούσαις] (ἀτοῖε, Υ. 256, ποίο, 
10 15 ᾖετο βασσεείεά ἴιαί Ατρίοί]οβ 

ΤΙΘΙΠΟΣΥ ΠΙΔΥ αγθ ρτονθά {γεαςλετοἈβ, 

απά Οιαῦ (ε]ο” ηατηθ Ίαβ Ώθεη ϱαορί{]- 

ἑαέθά {οτ ἐλαίῦ οἳ Ὠϊοηγεῖας. 

Ἰη Χαπορῃ. «Πε. τ. 3, ἃ 38, εὖ 8ᾳα., 

ἴμο αγραπιθπῦ οἱ ΤΠΘΤΑΠΙΕΠΘΒ 5 {ο ἔ]α 
4απρετοιΒ Ῥο]ογ αἀορίεά Ὦγ π- 

-απᾶ ἴ]ο οχίτοπιε ΡαΤ{Υ. 

ἐν Θήβαις] ἄτοίε, ν. 466, Τπαο, 1. 

113, Νθ Ἠαγε ἴ]θ {αοῦ οἱ {ιο οπαηπςσε 
ἵη Ῥοροῦία ρΊγεη 18 α8 6θ τεβι]ό οῇ {πο 

Ῥαΐτ]ε οῇ 0οτοπεα, Τ16 Ιπζετηα] 68186Β 

419 ποῦ σἶνθη. 

Μεγαρέων] Ετοῖθ ΤΠ. 50, 6ο. Νο 

ἀᾳίοβ οτ ἀείαῖ]δ. πας. 1. 103, θ 

πρὸ τῇς ἐπαναστάσεως] ΄Ῥτονίοις {ο 
ἴπο τὶαῖησ οἳ ἴπο οἩρατολίοα] ρατίγ 

αραϊηβύ (Ἠεπη,᾽ ἴλμο {αοῦ ρίνεη αβονο 

η {ο νγογάβ συνέστησαν οἱ γνώριμοι 

ἐπὶ τὸν δῆμον. Α 

6 τὴν παρά, κ.τ.λ.] Νοί 41 Ίπογεαφο, 
Ῥαΐῦ «ναί Ἰπογεαβο νηῖοὮ 1 ἀἱδρτο- 

Ῥοτοπα{θ, πο αποααα] στον] οἱ ἴῑθ 

ρατίς οἳ ἴπο βίαΐο, οἳ ἴλμο ρτονίῃ οί 
οπθ υνη]]ςῦ πο οἴλεις τοπιαϊποά οία- 
οπατΥ. 
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Ώκρ]απα- ἢ τὸ ὃ᾽ ἄλλο σῶμα ὁυοῖν σπιθαμαῖν, ἐνίοτε 
ποη οἱ {μα 
ο.1868 ἵπ- 
ἀϊσαίθά. 

ρων πηχῶν 
’ ’ 4 

δὲ κἂν εἰς ἄλλου ζφου µεταβάλλοι µορφήν, εἰ μὴ µόνον 
.] . ] 9 Δ 4 4 Δ Δ . ’ . 

κατὰ το ποσον ἄλλα και κατα το ποιον αὐξάνοιτο παρα 
4 - ο 

1293 τὸ ἀνάλογον, οὕτω καὶ πόλις σύγκειται ἐκ µερων. ὧν 
’ / 5 / ω Δ [ω) . ’ 

πολλακις λανθανει τι αὐξανόμενον, οἷον το τῶν ἀπὀρων 
- ια) - ’ . / / 

7 πλῆθος ἐν ταῖς δημοκρατίαις καὶ πολιτείαι. συμβαίνει 
δ) ”/ Αα Δ ὸ Δ ’ 4 , τι / « 

ἐνίοτε τοῦτο καὶ ὁιάα τύχας, οἷον ἐν 1αραντι Ίττη- 
- .] - 

θέντων καὶ ἀπολομένων πολλῶν γνωρίμων ὑπὸ τῶν Ἰαπύ- 
ο ζω) ῳ ή 

ων μικρὸν ὕστερον τῶν Μηδικῶν δημοκρατία ἐγένετο ἐκ 
/ 8 ΝΑ - 9 »ν 6 δό 9 / ε Δ 

πολιτείας, καὶ ἐν «λργει των εν τή ἑβδόμη ἀπολομένων ὑπο 
- ’ ’ ”- 

Ἰλεομένους τοῦ Λάκωνος ἠναγκάσθησαν παραδέξασθαι τών 
, - - 

περιοίκων τινάς, καὶ ἐν ᾿ Αθήναις ἀτυχούντων πεζῇ οἱ γνώ- 
ιά 5 ’ Ν 3 9 / ’ 

ριµοι ἐλαττους ἐγένοντο διὰ τὸ ἐκ καταλόγου στρατεύεσθαι 
ε λ Αα Ν ’ ο νν » 9 

8 ὑπὸ τὸν Λακωνικὸν πόλεμον. συμβαίνει ὃὲε τοῦτο καὶ ἐν 
.ν Ωω ’ μἹ Α 

ταῖς δημοκρατίαις, ἦττον δέ πλειόνων γαρ των ἀπόρων 

7 διὰ τύχας] ΄Βοπιθ βαάἆεπ αοοϊά εις. 
Τάραντι] Ἠετοά. νι. 83, ΥΠ. 179; 

τοῦζθ, ΤΠ. 519, Ὑ. 329, απά ποίθ, 

Μτ, ἀτοῦο τεπιατ]ς ]1β8015, ΄ μαῦ ἴλμο 
εχΧΡΤΕΒΒΙΟΏ ϱΊνθΘβ ΤΘΔΒΟΩΏ {ο ΒΙΡΡΟΒΘ 

(λαῦ 6γυοη Ῥοΐοτο {λῖς εγεπύ ἴμο οοἩ- 
αὐ]θαθ]οπ Ἰαά Ώθεη Ῥορια]ατ.” 

”Αργει] Ἠετοά. ν1. 78-82, ἨθιππαηἩ, 

Ρο. Αι 33. 

ἑβδόμῃπ] Τ1ε οτ]σῖη απά πιθαπίης οὗ 
ἴλ]6 παΊηθ ΥΓ88, 8475 Φύ9ΗΣ, ἀπ]ςΠΟΥΥΏ 

ενεη {ο {πο Ἰαῦεγ (τοεΚκ6. 

περιοίκων] Τηε Ίαησαασο οἳ Ἠθτο- 
ἁοΐῦιαβ 18,’᾿Αργος ἄνδρων ἐχηρώθη οὕτω 

ὥστε οἱ δοῦλοι αὐτέων ἔσχον πάντα τὰ 

πρήγµατα ἄρχοντές τε καὶ διέποντες. 

Τηθ Ατρῖνο Ῥεγίωοὶ, Ἠειπαπη, Ροῦ. 

Απίι ὃ το, οοπ]θοίατθδ, Ίετο οδ]]εά 
Οτηεαία». ' 

ἀτυχούντων πεζῃ] Ὠοοβ {8 τείοχ ὔο 

{λμοαῖχ Ίοββες αὐ Ταπαστα, Όοτοπεα, απά 

ΕΙπηϊ]ατ Ῥαΐΐ168, {α]κῖπο, ύαῦ 16, αταηρθ 

οἱ αροαῦ {ΠΙτΟγ ΥεαΤΒ, 48 οχρτθββεά ΡΥ 
{ο Ῥηταβο ὑπὸ τὸν Λακωνικὸν πόλεμο». 

ἐκ καταλόγου] ΄Ίτοτα {1 τοσῖβίοτ ο 
Αλεπίαη οἴδσεης.  Ἰποϊάεπία!ν άν 
Π]αρίσαϊες ους Π]δοτίσα] Δοοοιπύθ απά 

ἴμο Ἰαησαασα οἱ Ὠεπιοβίμεπες {οτ {1θ 
Ῥετῖίοά οἳ Ατὶςιοῦ]ε΄ ούγη οχρετῖθηοθ, 
Οοπιρατθ οἩ {Π]β πο Ετεδῦ ΛΡ]ιέρρίο, 

ἹΜετοεηατῖθβ Ἠεαά επίτεΙγ βαρετβεάεά 
ἴλο πηαΐΊνο Αἰπεπίαη {οτοςβ. 

8 ἀπόρων] Τ1ϊβ ννοτά ἵ ἀοαραπ]. 
Θεγεταὶ ΜΡΡ. τεδᾶ εὐπόρων, απά βοπιθ 
εἀϊδοηβ. Τη α ποίε οη ΟΗΕ. Τ. 14, 1 

Ῥαγο εἰαζοά υγ 1 ΟΗπ]ς οπο οἱ ἴλεςδο 
ψ/ογάβ τηδΥγ ἆο ἀπίγ {ον Ῥοῦμ. Ῥαΐ Το 
18 ηοῦ {ος ἴ]λαῦ χθ8βοῦ ἴμαῦ 1 ποι]ά 
Ἠετο Ίκεερ ἀπόρων. 10 ἵΒ, 1 Ῥε]εγνο, 

ἴλε ννοτά υη]οῖ ρῖνος {ο Ὀοβῦ 8εηβΘ, 

Απ Ίπογθαβο 1π {1ο πάπηῬετ ο πα] ϐἩγ 

νγοα]ά Ίανε α ἴθπάεπογ {ο πηθἰσαίθ 
ΑΏΥ οΗρατο]γ, απᾶ ἴΤαηΒΡΟΕΕ 16 ΙΠπίο α 

πολιτεέα. Αἴ απγ ταῦθ, ποτ ἴ1θ 

πγθα]ίἩ ἵς ἀϊβαβεᾶ, νε οἩσατοὮγ 18 ἴπ 
1986 πη]]άεαῦ {οττα. «Αἱ υοτεῦ, ἐπ {επ- 

ἀἆθηπογ ἵη α ἀἆεπιοοταοΥγ οἱ α Ίαχσο ἵπ- 

οπθαβθ οἳ ἔ]ο Ἱο]άρτα οἱ πθα]]ι, πνου]ά 

ο 0ο ἔθπαροσ {πο ον]]ς ο πνμ]ο] ο ἆθ- 
ΤΙΟΟΤΑΟΥ 18 Παβίθ, απἀ, ὮΥ πιαῖηπς 16 - 
α σουά πΙχίιτθ, ΊηαΚκθ 16 α πολιτεία. 
Ῥαΐ αη Ιποτεμβο 1η {Πθ πιπηΡον οἱ ἐλο - 

Ῥοου ψου]ά Ὦο α βουπἆ ρτουπά {ου Ιη- 

{γης ἰλιαῦ υνθἙδ] να Ὀθοοιαίης 
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Ἐχρ]απα- 
ποτ οἱ {πθ 

᾿ὀλιγαρχίας καὶ δυναστείας. ἸΜεταβάλλουσι ὃ᾽ αἱ πολιτεῖαι ομιος Ίη- 
| ἀϊσαίοά. 

[ή οἳ ο. . ο) 9 ’ ’ 9 

γινοµενων η των ουσιων αὐξανομένων µεταβάλλουσιν εις 

. / / λ 9 ’ ϱ/ 9 « / 9 

καὶ ἄνευ στάσεως διά τε τὰς ἐριθείας, ὥσπερ ἐν Ἡραίᾳ (εξ 

αἱρετών γὰρ διὰ τοῦτο ἐποίησαν κληρωτάς, ὅτι ἠροῦντο τοὺς 9 
λ ’ ςΝ 9 / ϱ/ Σ/ 9 Δ 5 λ 
ἐριθευομένους). καὶ δὲ ὀλιγωρίαν., ὅταν ἐάσωσιν εἰς τὰς ἀρχᾶς 

. .- 

τας κυρίας παριέναι τοὺς μὴ τῆς πολιτείας φίλους, ὥσπερ 
ο μα , ε 3 / Αν 4 / , 
ἐν ὀρεῴ κατελύθη ἡ ὁλιγαρχία τών ἀρχόντων γενοµένου 

'Ἡ ρακλεοδώρου, ὃς ἐξ ὀλιγαρχίας πολιτείαν καὶ δημοκρατίαν 
’ 5 ΔΝ ΔΝ 4 ’ ’ 4 Λ 

κατεσκεύασεν. "τι διὰ τὸ παρὰ μικρόν λέγω δὲ παρὰ 1ο 
’ ϱ / / ’ ’ / 

µικρὀν, ὅτι πολλάκις λανθάνει µεγάλη γινοµένη µετάβασις 

τῶν νοµίµων, ὅταν παρορῶσι τὸ μικρόν, ὥσπερ ἐν ᾿Αμβρα- 
, τὰ 4 , ο . - : ν 

κίᾳ µικρον ἦν τὸ τίµηµα, τέλος ὃ) οὐθενὸς Ίρχον, ὡς ἔγγιον 

Ἰ μηθὲν διαφέρον τοῦ μηθὲν τὸ μικρόν. Ἄτασιωτικὸν δὲ τι 
. Δ 4 ε / ιό Ἀ ’ ο/ λ 1 ᾽ 9 

καὶ τὸ μὴ ὀμόφυλον, ἕως ἂν συμπνεύση' ὥσπερ γαρ οὐθ᾽ ἐκ 
οὴ / / / ’ ο πολ » α 

τού τυχόντος πλήθους πὀλις γίγνεται, οὕτως οὐὸ εν τῷ τυ- 
/ ’ 

χοντι χρὀνῳ. 
ὸ λ σϱ Ἰὸ ’ δέ .ἳ » [ 

ιο οσοι Ποή συνοικους ε έξαντο ή εποικους» 

ΊΠΟΤΘ οοποεπἰταεἆ ἵῃπ α {ευ Ἠαπάς, 

Όλιαῦ ιο ἀϊδαποίίοη Ῥεύνθεη τίοὮ απά 

Ῥοοῦ, 8 ο8ββθ6β, να5δ πού Ῥεοοπηίπσ 

εὔασεᾶ, Ῥαΐ στοππρ βΏατροες; Ό]ιαῦ 61ο 
πη]άά]ο οἶαββ να ἀϊδαρρεατίηρ, απά 
ἴ]ο Όπτο εχίτοπ]θΒ {α]κίης αρ α ῬοβΙζίοη 
οἱ ποχθ πηατ]κθοἆ οΡρΡροβίδῖοη ο οπθ 

αποῦημετ. Ὁποῦ α οοπάθίοη οἱ {(Π]πρβ 

ν/ου]ᾶ Ἰευά {ο 4η οἩρατομγ, απάἀ στα- 

ἁπα]γ {ο 168 οἸοβεβῦύ απά παττουγθβί, 

Γοτη (δυναστείαν). 

τῶν οὐσιῶν αὐξανομένων] Τ]μο Ἱπ- 

ογΓθαβο οἱ ἴμθ ῬοοΥ, ον πο Ιποτθαβο ος 

ἴμο εἰαπάατά οἱ νεα] ἵηπ μο ο.δο οΕ 
ἴλο ν/εαΙίἩΥ, ατο Ῥαό ἔννο βἰάθρ οἳ ἴλθ 

ΒΩΠ1Ί6 οοπάΙοη οἱ {Ἠπσβ. ΑΦ ἴ]μο 
Ῥοογ ϱΡΤΟΥ Ῥοοτ6Υ, πο το ϱτού 

τ]οἈοτ. ἘΤηεῖγ πιπηρετ ἆο ποῦ Ἱῃ- 

ογ68ςο, Ῥαῦ ἴ]ε νγεα]ίἩ σε εΠΟΓΠΙΟΙΒ 
η 01θ Ἰαπάς οἱ 1ο {ευ νο βατε 16. 

Οοπιρατο Ανποιά, οι, ΙΠἱί. Ύ οἱ. 1. 
Ῥ. 141. 

ϱ καὶ ἄγευ στάσεως] «6υεη πηοαῦ 
ΦΏΥ οΡρεη ταρῦπτο.᾽ 

Ἡραίᾳ] Τη Ατονάϊα, 
ἠροῦντο]  ΤΠ6Υ νετο ἵπ ἴ]ε Παρίο ος 

οἹοοβίης {πο πποπηΏετβ οἱ {Πο βαπιθ 

ρατίγ. 

τὰς κυρίας] ο βαρτεπιθ,᾽ ἴ]οβο ἵτπ 
νο] ἴε ρονεγητηεηῦ ΤεΘΙΙΥ αγ. 

ὨΏρεφ] Ἐουπάεά ἵπ {πο Ῥ]αοο οἱ 

Ἠ]ρίφα, ἵηπ ἴπο Όπιο οἱ Ῥετίο]θς. 

τοῖς, νι. 46ο, Ἀιερας, ὤθεν αἴίε 

6εδοῖ. Ὑ οἱ. τν. 1709. ἜΤπε ορ]εοί νγαβ 
{ο κθερ Βαβορα απάεσ οοπίτο]. Ο{ Ηετα- 

εἸοοάοτας πούμΙηρ 18 ΊΚκΠΟΥΥΗ. 

1ο τῶν νοµίµων] οἳ ιο «Ἱπαζι- 

οηβ,᾽ 
παρορῶσι] Τηϊβ πνγοτᾶ οοσατβ ΤΙ. 

νι 1, 

᾽Αμβρακίᾳ] ΤΗϊ8 ἴούγη γα α οοΊοπΥγ 

οἳ Οοπίπία, απᾶ Ἰαΐεν ἴ]λε οαρῖίαὶ ος 

Έγττλαβ, Ῥαή 18 Π0]ο Ἱκποννη βο {αγ 48 
158 Ἱηέεγπα] ἨϊβίοτΥ 1 οοποετηεά. 

ἔγγιον] ΄ ααῖίο ο1οβο.᾽ 
ΙΙ ἕως ἂν συμπνεύσῃ] απ] ἴιο 

αἩθητ οἸεπποηῦ Αα] Ίανο Ῥθδοσπιθ 

αππα]σατηαεά νηθι {πο οὔμοτ, 6οοᾶ- 
1αετ]0.) 

τυχόντι χρόνῳ] Οοππρατο Ὑ11. (Υ1.) 
σ. 1, 

συνοίκους] 9Χρτοβεος ποὐλμίης ΤΠΟΥΘ 
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δν Ὁ « / 
Έκρ]απα- οἱ πλεῖστοι ἐστασίασαν, οἷον Τροιζηνίοις ᾿Αχαιοὶ συνφ- 

ἴἴοη οἱ {πο ᾿ ἁ Ἡ η ς : ον 
οαπβοβἵη- Κήσαν Ζύβαριν, εἶτα πλείους οἱ Αχαιοὶ γενόµενοι ἐξέβαλον 
ἀϊσαίθά. λ . / 

τοὺς Τροιζηνίους" ὅθεν τὸ ἄγος συνέβη τοῖς Συβαρίταις. 

ι2 Καὶ ἐν Οουρίοις Ζυβαρῖται τοῖς συνοικήσασιν' πλεονεκτεῖν 

καὶ Ἑνυ- 
: φ1οψ Ν 

ζαντίοις οἱ ἔποικοι ἐπιβουλεύοντες φωραθέντες ἐξέπεσον διὰ 

γὰρ ἀζιοῦντες ὡς σφετέρας τῆς χώρας ἐξέπεσον" 

μάχης, καὶ ᾿Αντισσαῖοι τοὺς Χίων φυγάδας εἰσδεξάμενοι 

διὰ μάχης ἐξέβαλον, Ζαγκλαῖοι δὲ Ῥαμίους ὑποδεξάμενοι 

Καὶ ᾿Απολλωνιάται οἱ ἐν τῷ Εὐξείνῳ 
/ . , » , » ῃ λ / 

ποντῷ εποικους επαγαγοµεγοι εστασιασαγ. και Ζυρακούσιοι 

1 3 ’ 3 . [ 

ο] ἐξέπεσον και αὐτοι. 

8 Ν Ν ν ἕέ ης Ν θ ’ υς π λίτα 

129ᾷ Ἡ μετα τα τυραννικά τοὺς ζενους καὶ τοὺς µισ οφόρους πο ς 
, 9 ῃ 4 ο , ο. θ λ 3Α 

ποιησάµενοι εστασιασαν καὶ εἰς µάχην Ὀλθον, καὶ μφι- 
- / ) 9 / »ο-/ κο α ῃ 

πολῖται δεξάµενοι Χαλκιδέων ἀποίκους ἐξέπεσον υπο πτού- 
ε ω .) » ’ ὃ ἐ . ο... )λ 

14 των οἱ πλεῖστοι αὐτῶν. τασιάζουσι ἐν µεν ταῖς ὁλι- 
’ - 

γαρχίαις οἱ πολλοὶ ὡς ἀδικούμενοι, ὅτι οὐ µετέχουσι τῶν 

ἴλαη ἴπο Γαοῦ ἴλαῦ πο πουν αοὐί]ενς 
1οἵη νηζῃ με ο]ά. 

Ἐποίκους] πἹθαηθἨετο ΄α [681 Ῥαπά ος 
Ἱπηπηϊσταηίς {τοτη λα πποίμεγ οοΏ(ΥΥ.᾽ 

Τροιζηνίοις] Έ οι 0μ]β 5εο τοῖς, ΤΠΙ. 
400. ἈΝΠεραἩτ, δεν αἴίε (Πεδο]ίολίε, 

ΤΠ. 216. Τ]ο {οαπάαοηπ οἳ Βγδατίβ 
νγα8 Ῥτοραβ]Ιγ α τεβι]έ οἳ πο Ώοτίαη 

οοπαπθΡί οἱ Ῥε]οροπηθβιαβ, 

12 Θουρίοις] Τπατ νγας Γοαπᾶθά οἩ 

Όλο βἶίοθ οἱ Ὀγρατία. ΈΤ]ο οἷά Ἱπ]παρ]ζ- 

αη{ς ]οοκοά οη ἴΠθ Ἰαπά ας ἰ]ιαῖτ ο γη ; 

ἴ16Υ οοιυ]ά ποῦ {οτσεί {λεῖτ οἱά Ῥοβῖ- 

6Ἴοη, (τοίο νΙ. 17. 

Ῥυζαντίοι] Α βεοοπά οοἶοπγ νας 
βοηό Ποπ Μερατα ἵηπ {Πο γεατ Ε.0. 

628. ἍἘΈοτ 196 Ἰπίετηα] «Ἠαησθβ, βεθ 

ΟΠΗ, «εοργ. «Ὠίοί. 659, Ὦ, ἄτοῖο, 

ΙΧ. 698. Απίββα, οηπθ οἱ {πο ΤιαβῬίαπ 

{ΟΙΥΩΡΒ. 

Ἰαγκλαῖοι] Οοπιρατο Ἠετοά. Ι. 23, 
Μτ. (άτοῦε, Υ. 284, ποίθ, οοηβΙάθΙΒ 

0116 Ῥγῖθί ποίῖοῬ ἵη Ατκίοί]ε ποῦ {ο Ῥα 
βεῦ αρα]πδί {Πο Ῥρετερίοιοας παχτα Ίνα 

οἳ Ἠετοάοίαρβ. 

13 Απολλωνιᾶται ἐν τῷ Εὐξείνῳ] 

ΑΡρο]οπῖᾶ Ίναβ 80Ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἃ Ώ8Π]Θ, 
ἴλαῦ 16 γγαβ ΏΘΟΘΑΒΑΤΥ {ο αάά 8οπ1θ ἀδ- 

Ὠποῦίνο ὁρϊὑμείύ. ἘΤ]]8 οπε νγας ο ΜΠΙ- 

Ἰεβίαη οοΙοἩγ, απά οἳ πο Ηϊβθοτῖσα] ἵπῃ- 

Ροτίαποθ. 

Συρακούσιοι] τοῖο, ν. 314. ''Ἔηα 
νηοΙο Ῥοάγ οἱ πουν; οἱ ίζεηβ Ὕετο ἆθ- 

οἰατεά ἹπεΙριρ]ο {ο πιασϊβίταςγ οἵ 

Ἠοποιγ.  Μτ. τοῖς οοπβΙάετβ ἴ]θ 
Ἱπβίαπορ Ῥαά]γ «Ἠοβδεπ. 9ε9 5 ποίθ. 

μετὰ τὰ τυραννικά] '΄αἴθετ ιο (169- 
Ἰοπίαη ἀγπαςυγ.”. Τε το] οἳ ἐλ]Β 
απαττθ] απά Ῥαΐῦῦ]ε ατο ποί Κπονη. ΤΗ8 
ΏθΥν οἱ6Ιή6ΠΒ Ίγετο ἀείεαζεά, απά “΄ Ῥτο- 

Ῥαῦ1γ”” εκρε]]εά. 

᾽Αμϕιπολῖται] ΝιεραἩτ 9. α. 6εδολ. 
Τν. 234, “Το Ῥτοίθοῦ ἴπεπικε]νθἙ 

αραϊηπβδῦ λαο Ἠάοπίαης, ἴμο Αἰλοπίαπ 

οο]οη]δίς Ἱην]ίεά ἵπ 5 Γε]]ονγ-οΙΙσθηΒ, 

ἴπο ΟΠα]οϊάίαηϐ. ἜΤηθβο Ώθοαππθ ἴλμθ 
πηα]οτϐγ, απά Ἰθεποο Απιρηϊροϊϊς 
Ἰοϊπθά Βρατία. 6ο Τ]ππο. 1Υ. το2, 

αἀτοίε, νΙ. 555. 

αὐτῶν] 19 (8 {ο Ὦε {α]κεη υνϊθ]ι ὑπὸ 
τούτων, “ὮΥ ἴλθεβο ν6τγ πιαπ,᾽ “βε]υβῦ 

νοη ἀἴθβοπ,᾽) οἳ 18 16 ποῦ Ῥούζεγ {ο {α]κα 
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3/ ’ / / ” ελ , δὲ - ὸ 

ισων. καθαπερ εἰρηται πρὀτερον, ἴσοι ὄντες, εν ὁε ταις ὁη- 
/ ε ’ ο ’ α 5 Ἅ ”/ 

µοκρατίαις οἱ γνῶριµοι, ὅτι μµετἐχουσι των (σων οὐκ ἴσοι 

15 
Τ,οσαΗ{γ α 

ος 199, 

” ν ’ δὲ ο ε / Δ ὸ ΔΝ να) / 

ὄντες. τασιάζουσι ε ενίοτε αι πὀλεις καὶ ὀια τους τὀ- 
ο ν) 2 νὰ 3/ « , λ Ν ’ 4. 

πους, ὅταν µη εὐφυῶς ἔχη ἡ χώρα προς το µἰαν εἶναι πόλιν. 
Φ 9 ὰ εκ / λ (δν 9 [ Α 

οἷον ἐν Κλαζομεναῖς οἱ ἐπι Χύτρῳ προς τους εν νήσῳ, καὶ 
. να ” ια 

Κολοφώνιοι καὶ Νοτιεῖς καὶ ᾿Αθήνησιν οὐχ ὁμοίως εἰσίν, 
9 Ν - ἃ ε Δ - ” - λ 

ἀλλὰ μᾶλλον δημοτικοὶ οἱ τὸν ΠΠειραιᾶ οἰκοῦντες τῶν τὸ 
” ο’ λ . - / ε ὸ ’ ω) 5 

ἄστυ. ὠὡσπερ γαρ ἐν τοῖς πολέµοις αι ιαβάσεις τῶν ὀχε- 
ην 4 η ’ -- ον 9 ’ Ἱ 

τῶν. καὶ τῶν πάνυ σµικρῶν, διασπῶσι τὰς Φάλαγγας, οὕτως 

ἔι σα ὃ ὴ ἓν διά Μεγί ἓν οὗ ἔοικε πάσα ὀιαφορα ποιεῖν ὁιάστασιν. εγιστήη µεν οὖν 
Ρ , Ὁ η « / 4 - « , 
ἴσως διάστασις αρετη καὶ µοχθῃηρία, εἶτα πλούτος και πενία. 

ἃ ο/ 4 ΙΒ ’ ε / . ο [ή ᾿ « 9 ’ 

καὶ οὕτω δὴ ετέρα ετέρας μάλλον ὧν µια καὶ ἡ ειρηµενή 
/ ἐστιν. 4 

, ι ς ὈιβΙποῦΙοηπ 
μάλιστα δε καὶ ρα ήνωι 

ἴχο οσσᾶ- 
βΊοηΏ απιά 

ἴλμο οῬ]εοῦ, 

’ λ Ὡ ς / 9 . - . 9 

Τίγνονται µεν οὖν αἱ στασεις οὐ περὶ µικρῶων αλλ 
- ’ 4 8 ’ 

ἐκ µικρῶν, στασιάζουσι δὲ περι μεγαλων. 
. . ’ νά . - ’ ’ [ο 

αἱ κικραι ισχυουσιν» οταν εν πτοις κυριοις γενωνται. οἷον 

Ἡ α5 ἀερεπάεηῦ οη πλεῖστοι, ΄Ἴμε 

ρτοαίετ πυπηὮοτ οἱ (πετη 
15 καὶ διὰ τοὺς τόπους] ΄ 6Υ6ἨΏ {ΓΟΠ1 

ΊΊΘΤΘ οσα] οπ1868, {τοπ ἀΠΤετεπος ος 

καὶ οὕτω δή] απιᾶ 8ο οἩ 1π οτάςΥ, οηθ 
15 Ίηοτα ο[ῄοαοῖοιις {λατ ΑΠΟΙίΠΘΥ, 

ἡ εἰρήμένη] βο. ἡ διὰ τοὺς τόπους, 

Ἡ ἔε]α οππ8δο Όοαίε ῬΡ]γβίααο,”. Βῦ. 
Ῥϊ8οο. Ἠ ἠα]το, 

μὴ εὐφυῶς ἔχπ] /ἵδ ποῦ παζατα]]γ 

{ανουταβ]ο.᾽ ἲ 

οἱ ἐπὶ Χύτρῳ] Βπη(Ἡ, «εοφν. ίοί. 1. ατ. Αἴο οπιπιογαίηᾳ {πο 
681868, απά ππακίπο οἶοατ Ὦγ εχατηρ]θς 

νλαῦ Ὦο πηθαηΒ Ὦγ εαοἩ, Ίο γεπηα]κς 

βεποτα]]γ υηῦἩ τερατά {ο Ῥολδίσα] ἆῑδ- 

ατβαποθβ, {λαί {πετο 16 α νν]άε ἀῑδίϊπο- 

ὕοη Ῥδύνγεεη {λεῖτ ος 1866 απᾶά οορᾶ- 

ΒΙΟΏ8Β, οΥ πο τεδὶ απᾶά ἴμο αρρατοηῦ 

681865. Τ]θ οοσββΙοΏΒ, {πο ΡερΙηπΙηρς, 

ατί. ΟΙα7οτπθη5Ε, Ῥ. 632. 

Κολοφώνιοι] τοίθ, ΤΠ. 245. 
ἀϊβιοα]ό ντα ἵς ἵπ ἴμο ἀτθε] παπά {ο 
Ίεερ τρ α Ῥετπιαπεηί {εετπρ οὗ Ῥο]]- 
6ἶσα] απια]ρατησθίοη Ῥεγοπά ἴπο οἴτοια 
οἱ ἴἶο {ονπ πα]]β.. Αάά νι. 226. 

δρ 

Νοτιεῖς] Τηπο. 1Π. 34. 

οὐχ ὁμοίως, κ.τ.λ.] Το βἰαζεπιεπῦ 

18 {απηϊ]ῖας {ο αἲἱ τεκάετβ ο{ Αἰλμεπῖατ 
Ἠϊβίοιγ. Τ]ο ορροβίδίοη 18 Ῥγοπιίπεηό 

ἵη ἴ]ια Ῥρο]ίογ οἱ Τπεπηϊβίοσ]εβ. 

16 ποιεῖν διάστασιυ] ΄ΑπΥ ἀϊῄετεποε 
πγἸαίθνοθγ 86Θ6ΊΗ8 {ο Ἰανθ ο δπάςπογ ἴο 

Ρτοάπσθ οβροβϊθ]οἩ. 

διάστασις] ΤΗ18 18 6ΥεΠ ΤΊΟΤΘ αοἰᾳνθ. 

Τε 1 λαο σγθα{εβῦ οα1159 οἱ ἀῑν]βίου, 

οἱ ορροβῖϊδοη.᾽ 

{ο βαρετβοῖα] ΟΏΒΕΓΥΘΙΑ {Πο ο81968 ο{ α 

τενο]αβίοτ, ΤΏΔΥ οξίοη Ὦθ οχἰτεπια]γ 

ὑπινια], με τεα] οπ 1868 αΤθ ποῦ βο. Το 

Ἱππηθαάϊαίο Ἱπρα]θο τηδΥ Ῥο βοπιείμίησ 

βπηα]] οἱ αοοϊἀεηία], πο τε] οῬ]εοῦ 

αἰπιεά αὖ οἱ ἴπο Πϊσπορύ Ἱπροτίαπορ. 

Ατκζο(]ε΄β τοπηκτ]ς 18 οης γνυμ]ο]ι εποι]ά 

ΏΘΥΕΥ 9 Ἰοβῦ οἶσμί οἱ ἵπ ο αὐιάν οἱ 

ἨΙΒ{οΥΥ. 

καὶ αἱ µικραί] «εναν πγ]θγο {1ο οα156 

18 τοα]]γ ϱΗσΗί,᾽ 



.. . . - 3 ’ ’ δι 

Ῥ]αδϊποῦῖοη συνέβη καὶ ἐν Ζυρακούσαις ἐν τοῖς αρχαιοις χρονοις᾽ µετε- 
Ῥοείγεεη 
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. « / ια) ’ ’ ’ 3 

ἔιο ουο- βαλε γὰρ ἡ πολιτεία ἐκ δύο νεανίσκων στασιασάντων, ἐν 
βἴοη απᾶά 

ἴο οο]θοο, Ταΐ5 αᾱ 
- - / Δ 2 Ιά ' 3 ον « / 

ἀποδημούντος ἑταῖρος ων τις Τον ερωμενον αυτου υπεποι]- 
2 

ἀιδίατρ- 

8ΠΦΘΒ. 

4 . / 

5 τους ευπορους. 

4 ἄλλοις µέρεσιν. 
Τηρίαποθβ 
οἱ Ρο]ξ]οα] 

- 9 

ρχαῖς ὄντων, περὶ ἐρωτικὴν αἰτίαν. θατέρου γὰρ 

’ 3 .) - ’ ’ .] - ει] Α- 

σατο. πάλιν ὃ᾽ ἐκεῖνος τούτῳ χαλεπήνας τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
- / ) 5 

ἀνέπεισεν ὡς αὑτὸν ἐλθεῖν' ὅθεν προσλαμβάνοντες τοὺς ἐν 
ον / / , 

8τῳ πολιτεύματι διεστασίασαν πανταᾶς. διόπερ ἀρχομένων 
- ω - Δ / ν οἱ / 

εὐλαβεῖσθαι δεῖ τῶν τοιούτων, καὶ διαλύειν τὰς τῶν ἡγεμό- 
- 8 λ νων καὶ δυναµένων στάσεις" ἐν ἀρχῇ γὰρ γίγνεται τὸ ἁμάρ- 

« Αρ, 4 ’ ο ω) ’ ο .] Δ 

τηµα, ἡ ὃ αρχή λεγεται ημισυ εἶναι παντὀς, ὥστε καὶ το 
9  α Δ ’ 5 / , 4 . 5 - 

ἐν αὐτῇ μικρὸν ἁμάρτημα ἀνάλογον ἐστι προς τα ἐν τοῖς 
ϱ/ δᾷ ε - 7 ’ 

θλως εαι των γνωρικων στασεις συναπο- 

’ ω) 8 Δ ο / ω 3 « / ’ 

λαύειν ποιοῦσι καὶ τὴν ὅλην πόλιν, οἷον ἐν 'Ἡστιαίᾳ συνέβη 

μετὰ τὰ ἸΜηδικά, δύο ἀδελφῶν περὶ τῆς τῶν πατρῴων νομῆς 

διενεχθέντων' ὁ μὲν γὰρ ἀπορώτερος, ὡς οὐκ ἀποφαίνοντος 

θατέρου τὴν οὐσίαν οὐδὲ τὸν θησαυρὸν ὃν εὗρεν ὁ πατήρ. 
/ .) ’ ε ο ” ο) / . 

προσήγετο τους δημοτικούς. ὁ ὃ ἕτερος ἔχων οὐσίαν πολλην 

καὶ ἐν Δελφοῖς ἐκ κηδείας γενομένης δια- 
- - - ’ ω ς 

1204 φοράς ἀρχὴ πασων ἐγένετο πων σπτασεων των υστερον ὁ 

λ Δ 9 / , ’ ο ον 2 λ η 
Μεν γαρ οἰωνισαµενος τι σύμπτωμα», ὥς ᾖλθεν ἐπι τήν νύμφην, 

οὗ λαβὼν ἀπᾖλθεν, οἱ δ᾽ ὡς ὑβρισθέντες ἐνέβαλον τῶν ἱερῶν 

καὶ ἐν Ὑυρακούσαις] Τηο οοπ]απο- 
1οπ Ἠαβ πο πιθαηῖης, α8 {αγ 88 1 ο8η 599. 

ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοι] 1 οαπ βπᾶ 

πούλίηρ ο του Πσ]λῦ οἩ μῖς βὐαῦθ- 
πηΘηΘ. 

2 ὑπεποιήσατο] ΄ραϊποά ὮΥ απάετ- 
Ἠαπά ὑτίοκα, Ώοπιοβί]. 365. 

ἐκεῖνος] 18 ἴῑιθ Β4Π1Θ 38 ἴ]θ ἀπο- 

δημῶν. 

ὅθεν προσλαμβάνοντες] ΄Ἔτοπα ἴλπ]8 

Ῥεσϊιηπίπς ἴΠαγ Ῥτοσθεάεά {ο αβεοοϊαζθ 

η 01θπηβε]νθβ ο πΠεπηΡετ οἱ ἴ]ια 

Ρονετηπηθη{, απ] {Πεγ ταησεά ΌΠεπῃ 

επ/{1γεΙγ ἴτπ νο {ποβίοΏβ.᾽ 
8 ἐν ἀρχῇ γάρ] Είλν. 1. 7. 21. Ρ. 

1008. Ῥ. 7. 

τὸ ἐν αὐτῇ, κ.τ.λ.] “βδ Ῥτοροί- 
Ποπα]]γ πποτθ Ἱπροτίαπύ ἴλαυ α {αα]έ 
1η ΑΏΥ ο{μογ.) 

4 συναπολαύευ] ΒίαἩτ αποίθα ποῦ 

ἹπαρίΙψ Ώοπι Ἡεβίοά, πολλάκι καὶ 
ἑυμπᾶσα πόλις κακοῦ ἀνδρὸς ἐπαυρεῖ. 

Ἑστιαίᾳ] 8εο ποῖθ οἩἨ 1ΠΠ. 9. 
οὐκ ἀποφαίνοντος] ΄οἩπ {πο στουπᾶ 

ἴπαῦ Ἡο  ἀῑά πού Ῥτοάποο {11γ, αεῦ 
οἸεατ]γ {οτ{μ.) 

τοὺς δημοτικούς] “Τ]ο ἀεπιοσταθίοα] 
ρατίγ.) 

5 ἐκ κηδείας] ΄οἩ α τηθττῖισθ (1168- 
Ποη.) 

τῶν ὕστερον] “ψι]λ]ο] {οονγοά αἱ α 
Ἰαΐεγ ρετῖος,᾽ 

οἰωνισάμενός τι σύμπτωμα] «Ἠανίης 
ἴα]κθη ΑΟΠΏΘ οἨαποῬ ΟΟΟΊΙΤΘΠΟΘ 88 ΔΠ 

πη{ανουταΡ]ε ΟΠΠΕΗ.᾽ ἜΤ]ο οχρτεββίοη, 

πεπίτα] ἵη 10β6ε]ῇ, 16 Ὦγ πβασε Πποϊθεά 
88 1η πο {ταπβ]αθίοη. 

ἐνέβαλον, κ.τ.λ.] “ραῦ ἵη 8ο0Πθ 
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καὶ 1ηβίαποθΒ 

λ , ν ος , , . οἱ Ρο δσα] 

περὶ Μιτυλήνην δὲ ἐξ ἐπικλήρων στάσεως γενομένης πολλῶν ἀκυ- 
ΑΏΟΘΡΒ. 

: , , ” ἑ ν εὐ τή ον β 
χρηματων θυοντος. καπειτα «ως ἱερόσυλον απεκτειναγ. 

ο. ’ 3 ϊ - Δ ων ’ - Ν 9 [ο 

ΕΥΕΝΕΤΟ αρχ” κακων και του πολέμου του προς Αθηναίους, 

.». 4 
εν ω Πάχης ἔλαβε τὴν πόλιν αὐτῶν. Τιμοφάνους γὰρ τῶν 6 

. ’ Δ / ’ ’ ε Ν 

εὐπόρων τινὸς καταλιπόντος δύο θυγατέρας, ὁ περιωσθεὶς 
λ Ὁ π - «/ . - , Ὁ - / 

καὶ οὐ λαβὼν τοῖς υἱέσιν αὑτοῦ Δόξανδρος ἦρξε τῆς στά- 
Ν αν ϕ / ’ / ο ῳ / 

σεως καὶ τοὺς Αθηναίους παρώξυνε, πρόξενος ὧν τς πόλεως. 

-τ 
τα α 9 5 / ’ / ΔΝ 

καὶ ἐν Φωκεῦσιν ἐξ ἐπικλήρου στάσεως γενομένης περὶ Ίνα- 
Γ 4 , , ν τις , ή , 

σέαν τὸν Μνήσωνος πατέρα καὶ Εὐθυκράτη τὸν ᾿Ονομάρχου. 
.] ” - - 

ἡ στάσις αὕτη ἀρχὴ τοῦ ἱεροῦ πολέμου κατέστη τοῖς Φω- 
- . ’ 6 

κεῦσιν. µετέβαλε δὲ καὶ ἐν ᾿Επιδάμνῳ ἡ πολιτεία ἐκ γα- 
- ’ ’ 

μικῶν' ὑπομνηστευσάμενος γάρ τις θυγατέρα. ὡς ἐζημίωσεν 
[ο ’ 4 - 

αὐτὸν ὁ τοῦ ὑπομνηστευθέντος πατὴρ γενόμενος τῶν ἀρχόν- 
5 / .) .] Α 

των, ἅτερος συμπαρέλαβε τοὺς ἐκτὸς τῆς πολιτείας ὡς ἐπη- 
’ 4 Α 

ῥρεασθείο. µεταβάλλουσι δὲ καὶ εἷς ὀλιγαρχίαν καὶ εἰς δῆμον 8 
. .] / 5 ζω) 3 [ωῦ [ή Ὁ] ν) ω) ϐ 3 - 

καὶ εἷς πολιτείαν ἐκ τοῦ εὐδοκιμῆσαί τι ἢ αὐξηθῆναι Ἡ ἀρχεῖον 
.ἳ ’ - / Ὡ ον ἾΑ ’ / 4 ὸ 
 µόριον τῆς πόλεως, οἷον ἡ ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ βουλή εὐδοκι- 

µήσασα ἐν τοῖς ΙΜηδικοῖς ἔδοξε συντονωτέραν ποιῆσαι τὴν 
. / ΔΝ 

πολιτείαν, καὶ πάλιν ὁ ναυτικὸς ὄχλος γενόμενος αἴτιος τῆς 

οἱ ιο βαοτεά ῬτορετίΥ ἩΠεη Ἡρ γαβ 

βαοτ]Ποῖπρ.᾽ 
6 Μιτυλήνην] Έοτ ο ΜΙγ]επίαπ 

τονο]{ 5οο Της, ΤΠ. 2, απά {οᾖ. Ότπ 

Μπ Ῥαβεασο Μτ, «πτοίθ (σι. 299) 
ΤΟΠΙΑΙ«Α ἠιαῦ ἴ]λαε {αοῦ ΤηΔΥ Ῥο το, 

Ῥαῦ ιο οοποθρίίοη οἳ 16 38 α 681189 18 

Ἱποοιτθοῦ. Ὑεῦ 1 οπηποῦ 806 ΝΊΥ 
Ατίρίοῦ]θ5 αοοοαπί τιαΥ ποῦ Ῥο οοἩ- 
αἰείοηῦ νη{Ἡ ὑλαῦ οἱ Τπαογα1άεΒ, 1 νο 
{τονν Ῥαο]ς {ἐῑπο ἐγαπβασβῖοη Ατὶβζοί]ο 

ϱἴν6β ΒοΠ19 {6η 7688 θατ]ίετ ἔαη ὅῑα 

γενο]ῦ. 

ἢρξε τῆς στάσεως] ΄Ῥεραπ {λε ἀϊβ- 
ΒοΠΡΒΙΟΠ,᾽ απᾶά νησθη πο «απαττεὶ Ἠαά 
Ῥτοκειπ οιαῦ, πει, ἃ5 ἘΤπαογάϊἆεε 

β4Υ8, ἰδίᾳ κατὰ στάσω μηνυτὴς ἐγέ- 

νετο. 
7 Φωκεῦσυ] Ὦρ. Τ]ηητ]ννα]], ντ. 263, 

275, τοπιασκς ἴλαῦ οἩ ο βασοτεά ος 

Ῥ]μοοσῖαν να, ἴθ ἨΙαΙη Ο8186Β 419 

ΤΙΟΤΘ οἶθαν ἔ]ατ ἴῑο Ιπππηθάϊαίθ οσςσα- 

ΒΙΟἨ. 

τὸν ᾿Ονομάρχου] βο. πατέρα. 

ὑπομνηστευσάμενος] ' Πανῖησ ᾖΤε- 

ἰτούποά απάετηαπά ον Ῥεί[ογε]ιαπά. 

ΤΗ18 Ἰαΐδετ πιεαπῖηρ ααῖζβ ἴῑιο οοπθεχό 
Ῥερί, 

ἐζημίωσεν] ΄ πο Ἠϊτη.) 

86 ἡ ἐν) Αρείῳ πάγῳ] Οτοῖο γ. 148. 

συντονωτέραν ποιῆσαι] “ἰο ΊἸανε 
βίταϊηεά {Αρ]ίετ {πο οοπαΗζαδΙοη, 

βῖνεη ρτεαίετ νίσοιτ απά ΙπίθηβΙϐγ {ο 

196 απ{- ἀεπιοσταίίοα] εἸεπιοπῦ. Οοταρ. 
πο τε 8, 

ὁ ναυτικὸς ὄχλος] τοῖο ν. 369, 483. 
“«Ἠετο, αι, νετ Όπγο {9:068, ποῦ 

οπ]γ ἀϊβάποί, Ῥαῦ ορροβῖύθ απά οοη- 
ΠΙοίίπς, Ῥοῦλ Ρραῦ Ίπίο ἱποτοαθεά αοἰίοτ 
οὐ ἴ]ιο Β4ΠηΘ της,” 
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ἸηβίποςΒ περὶ Φδαλαμῖνα νίκης καὶ διὰ ταύτης τῆς ἡγεμονίας διὰ τὴν 
οἳ ρολ σα] ς 

/ ’ 4 ’ 9 ’ 3 / 
ομωμπσο. Κατα θάλατταν δύναμιν την δηµοκρατίαν ισχυροτέραν εποι- 

. ” ΝΑ ε ’ ὸ ή . 3 

ο σεν. καὶ ἐν Άργει οἳ γνώριμοι εὐθοκιμήσαντες περὶ την 
/ . Ν 

ἐν Μαντινείᾳ µάχην τὴν πρὸς Δακεδαιμονίους ἐπεχείρησαν 
’ .] - 8 .) ’ ϱ - ”/ 

καταλύειν τὸν ὁῆμον, καὶ ἐν Ἄυρακούσαις ὁ ὃῆμος αἴτιος 
Α - ’ - .] 

γενόμενος τῆς νίκης τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς ᾿Αθηναίους ἐκ 

πολιτείας εἰς δηµοκρατίαν µετέβαλεν, καὶ ἐν Χαλκίδι Φόξον 
Ν - - 4 η 

τὸν τύραννον μετὰ τῶν γνωρίμων ὁ ὃδῆμος ἀνελὼν εὐθὺς 
./ - / Δ 5 ᾿ / / ο / 

εἴχετο τῆς πολιτείας, και εν Αμβρακίᾳ πάλιν ὠὡσαύτως 
/ . » ι) ’ ε α ια ’ Π]ερίανδρον συνεκβαλὼν τοῖς ἐπιθεμένοις ὁ ὅημος τὸν τύ- 

. ε Δ / 4 / ἸΝ ο { 

το ραννον εἷς ἑαυτὸν περιέστησε τὴν πολιτείαν. καὶ ὅλως δὴ 
- 

δεῖ τοῦτο μὴ λανθάνειν, ὡς οἱ δυνάμεως αἴτιοι γενόµενοι, καὶ 
ὸ - Δ 3 η 4 ιτ 4 ολ [ή 8 ε ” 

ἰθιῶται καὶ αρχαὶ καὶ φυλαὶ καὶ ὅλως µέρος καὶ ὁποιονοῦν 
- - Ὀ] ας - - 

πλῆθος, στάσιν κινοῦσιν' ἢ γὰρ οἱ τούτοις φθονοῦντες τι- 
” - , 3 5 . λ 

µωμένοις ἄρχουσι τῆς στάσεως, Ἰ οὗτοι διὰ τὴν ὑπεροχὴν 
. ε ; - 

11 κινοῦνται ὃ αἱ πολιτεῖαι 
2 / φ ον α ./ 

οὐ θέλουσι µένειν ἐπὶ τῶν ἴσων. 
λ / Ὁ - - / / 

1994 Β καὶ ὅταν τὰναντία εἶναι δοκοῦντα μέρη τῆς πολεως ἰσάζη 
[ο 4 « Α ’ λ 9 ἷ | ἀλλήλοις, οἷον οἱ πλούσιοι καὶ ὁ ὀῆμος, μέσον δ᾽ ᾗ μικρὸν η 

λ ' Ὁ] Δ 4 - - - 

µηθεν πάµπαν' ἂν γὰρ πολὺ ὑπερέχη ὁποτερονοῦν τῶν μερῶν 
κ Ν - - Ν λ . /΄ ’ 

προς το φανερῶς κρεῖττον, το λοιπον οὐ θέλει κινδυνεύειν. 
Δ . ε Αη 9 4 ὸ ’ .) - / « 

τα διὸ καὶ οἱ κατ ἀρετην ιαφέροντες οὐ ποιούὺσι στάσιν ὡς 

Καθόλου μὲν 
Ὡ . ’ Ν ’ ε.ν 8 Ν ο - ΄ . 

ουν περι πασας τας πολιτείας αι αρχαι και αιτιαι των στα- - 

9 - ορ Ν [ή Ν ’ 

εἰπεῖν' ὀλίγοι γαρ γίγνονται προς πολλούς. 

διὰ ταύτης] ΄απᾶ ὮΥ ἴπδ νἱοίοτγ 
Ῥθευ 61θ {οππᾶετ οἱ ἴ]ο ΒΙΡΤΕΊΙΔΟΥ ος 

ΑίΠεπβ.᾽ τῆς ἡγεμονίας ἀερεπᾶβ οἩἨ 

αἴτιοδ. 

ϱ ἐν Αργει] ατοίθ, ΥΠ. 124. 

Συρακούσαις] ατοῖθ, Χ. 5390. 

Χαλκίδι] Έοτ ἴ]ο εατ]γ στεαίπεβ οἱ 
Ολα]οῖβ, ϱοο ΝΙεραἩτ ἅ, α. (Πεδοῖ, Τν. 

[77, Οτοίθ, ΤΠ. 229. 

εἴχετο τῆς πολιτείας] ΄ σγαβρεᾷ ἴ]ε 
6ονετηπιεηί, ΤΠ ρονετηπιεπί οἱ 

Ολα]οῖβ γγαβ οσατολ]σα] νετΥ δατ]γ; ἃ 

ἵΥΤΑΠΏΥ ΝΑΡ ο παίυτα] τοβυ]ς οἱ 

ος; Ῥαῦ οἱ Ῥμοχιβ 1 οἳη Επά τπο- 

ύμπσ, 

᾽Αμβρακίᾳ] οοσιτβ ασαϊηπ ΟΠ. Χ. τό. 
ατοίο (ΠΠ. 538) οοηβιἆςτβ ἴλπίς Ῥ6- 

τιαηάθτ 35 ῬτοραβΙγ τε]αίεά ἴο ἴπα 
. Οοτιπ(μίαν ὑγταπῦ. 

το καὶ ὅλως δή] “Τὲ {ο]]ονβ, ἔλαιι, -Ἡ 
88 ἃ 6εποτα] τα]ο {ΟΠ {ποςο ρατοπ]ασ ἁ λ. 
ΙΠΒ{ΑΏΟΘΒ.᾽ 

στάσιν κινοῦσιυ] -4ἲθ α ο9186 οἱ 
ἀϊβύιτραπος,᾽ οἴθλοι ἀἰτθοῦ ος Ἱπαί- 4 
γοοῦ. 

ΙΙ ἰσάζη] Τε ]αβῦ Ῥα]αποες.᾽ ; 
πρὸς τὸ φανερῶς κρεῖττον] ΄οἩη ἴ]με ϱ1άς 

οἱ αη εν]ἀεπί βαρετῖοτΙϐγ οἱ αἴτεπρζι.᾽ 

12 καθόλου μὲν οὔν] τείατηδ ΟἨ 
ας εἩ 
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Ἐινοῦσι Μοᾶς οἳ 
εΠβεοίϊης 4 . 

δὲ τὰς πολιτείας ὁτὲ μὲν διὰ βίας ὁτὲ δὲ δι’ ἀπάτης, διὰ βίας ἰιουμαηᾳο. 

᾽ - ” - ” Δ / 

σεων και των μεταβολών τουτον εχουσι τον ΤΡΟΠΟΥ. 

μὲν ἡ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἢ ὕστερον ἆνα κάζοντες καὶ γὰρ ἡ 
5 ’ ὸ ’ ε Γχ . κ] ρ Δ . - « ϱ ο 

ἁπάτη διττή: ὁτὲ μὲν γὰρ ἐξαπατήσαντες τὸ πρῶτον ἑκόν- 
[ή ο 

των µεταβαλλουσι τὴν πολιτείαν. εἶθ᾽ ύστερον βίᾳ κατέ- 
Φ ’ Ὡ] - Ν - ’ 

χουσιν ἀκόντων, οἷον ἐπὶ τῶν τετρακοσίων τὸν ὃδῆμον ἐξηπά- 
’ .] Ν Δ 

τήσαν, φάσκοντες τον βασιλέα χρήματα παρέξειν πρὸς τον 
/ Ν . ’ / 4 ’ 

πόλεμον τὸν πρὸς λακεδαιμονίους, ψευσάµενοι δὲ κατέχειν 
- η) - 

ἐπειρῶντο τὴν πολιτείαν' ὁτὲ δὲ ἐξ ἀρχῆς τε πείσαντες καὶ 
ϱ/ / ’ ϱ ’ ” 3 ων « Ἕς 

ὕστερον πάλιν πεισθέντων ἑκόντων ἄρχουσιν αὐτών. Απλώς 
1 ω λ / λ , » Α 5 / / 

Μεν ουν περι πασας τας πολιτείας ε« των ειρΊμενων συμβέ- 

οἱ ἀθοεῖθ, 

βηκε γίγνεσθαι τὰς µεταβολάς. 

Κιοῦσι δέ] Ἠε Ἰαβ αἰαθεᾷ βοπογα]Ιγ 
Όπο ος 1868 απᾶ Ῥεσίηπίησς οἳ ἀῑδίατῃ- 
3Ώο0ς απᾶ τοεγο]αᾷοη. Ἠεο αἆάβ α {δν 

τεπιαχ]ϐ οη πο πποἆθΒ ἵη υγλ]ο]ι ΕΥ 

9γθ οβοοίθᾶ; ἴΠθΥ ατθ {ιο Όπνο 6 πηρ]θ 
απᾶ Ῥεγπιαποπῦ 0Π68 οἱ 1ο0τ6θ απᾶ 

{ταιᾶ, Τ]ο Πταῦ πιαΥγ Ῥο αρρΗεά αὖ 
οποθ, ΟΥ Ἰδά τΤθοοΙΤΒΘ {ο Ἰαΐ6τ, νετ 

Όιο οὔ]ιετ 18 βθεη {Πτοασ]. 

13 ἡ ἁπάτη διττή] Τ]ο βεοοπἆ {οσα 

οἱ ἁπάτη Ἠατᾶ]γ οοπαθθ απάοσ ος 1άθαβ 
16 18 6 ΡεγβιαβΙοη) ΤαἴΠΕΣ, 

ἐπὶ τῶν τετρακοσίων] ἄτοῖο ΥΠΙ. 36, 

Τ]αο, ΥΠ. 53, 54, ὁ δῆμος τὸ πρῶτον 

χαλεπῶς ἔφερε σαφῶς δὲ διδασκό- 

µενος, κ.τ.λ. 

κατέχεσ] “Ίεερ 16 Ἠτπι ἵπ {πεῖγ 
Ἠαπάς, απά ἴΠαῦ ασαϊηπαύ ἴμο ση] οἱ 

Όλο Ῥεορ]θ ααΚο {ο {πο ἀθοεῖῦ ΡΓ8ο- 

ενβεά οἩ 6Ἴθτη.᾽ 

ὁτὲ δὲ ἐξ ἀρχῆς, κ.τ.λ.] ΤΕ Ατὶβίοῦ]ε 

τθα]]γ ΠηθαΏΡ ἴ]Ιβ {ο Ῥο α {ογπη οἱ ἆθ- 

οεἵῦ, 16 ἴμει 1 λαῦ υγοτβῦ {ου ὮΥ 

νγΏ]οὮ α Ῥεορ]ο ἀθοεῖϊνεά αὖ βγδύ 18 8ο 

᾿παϊηθά απά σουοτηθἆ 38 ἴο αοαίθβοθ 

Γ 1η ἴμο τεβα]6, 
απάϊινιάσα], ΤιαΥ. Ῥο Ὀλμπάεά απἀ ἆἀ6θ- 

Έοτ ἃα ηδίΙοἩ, Ι]ςο απ 

πηογα]]βθά, απά α]πηαθεΙγ αοοερί, απά 
ενεη σ]οτΥ ἵη α δίαΐῦθ πγλ]ο]ι αἲ αποίἸθυ 
πιο 16 πνου]ά τε]θοῦ α5 ονΙ]. ἘΤ]ο 

"πας 

γα]εγς ππάςγγγηοπα 6ο ἀεπιοτα]Ιβα οτι 
ἰα]κες Ῥ]αος ΠΙαΥ Ῥοῖπίό υγ οοπηρ]α- 

ΟΕΠΟΥ ἴο {πο τεβυ]ί, ἹνΠΙοἩ, Ῥτοροατ]γ 

ν]θυγεά, 18 ὑλεῖς βἰτοηρεβδύ οοπάθιιπα- 

οἨ. 
Τ]αῦ Ἡο ἀεσταάεᾶ, ταῦλετ ΌΠαη 1πῃ- 

Ῥτογεά, ἴπο οπαταοίετ οἱ Ἠϊ5 οοιηίτΥ- 

ΊΠΕΏ, Ἠδβ Ῥθεπ ]1β6]1Υ βο]εοίεᾶ ὮΥγ Ατ- 
πο]ά α8 ο οτουπίηπρ ροῖπύ 1π 1ο ἵη- 
{ΑΤΩΥ οἱ ἴιο εἰάετ Ὠἱοηπγβῖαβ,---ὑ]ιαῦ 

νιλ]ο]ι ἵηπ πο Ἠ]ρ]εδί ἆεστεο Ἰαβύμες 

ἴμο Ὀταπά οὗ ἱγταπί. ΒῬαό βαοὮ κα βεη- 

ἴεποο 15 ποῦ {ο Ῥθ τθβεγγεά βο]εΙΥ {οτ 

{πο ἄτοθε]ς τυ]οτ,--ἵὁ Ὠας Ῥθεν ]ηβδ6]γ 
ἀθβετνεά Ὦγψ πιαπγ ρονοτηπιεηῦς οἳ 
ΊΩΟΙΘ τοοθηῦ Ώπιθι Τὸ 16, 1 πθ 

τισΏ{1γ οοηβίἀοχ (παπα, Όλα ῦ ννη]ο]ι οοἩ- 

«ΒΟυύθς ἵπ ουσ ο/η οοαΠίτγς ΠΙΒὔοτΥ 

ἴλο Ῥοου]ίαχ ἀἴβστασς οἱ {1ο πα]βεταβ]ο 
ούπατῦ Κπος. 10 18 ἴο βὔίσπια νγη]οὮ 
τθβίβ οἨη {1ο Ἰαῦογ Ῥουτροπϐ η Έταπορ 

Ῥεΐοτο ἴπο τεγο]αβῖοη; ἵπ Ρραΐη απά 

ἸΝαρ]ος ἵπ ἴμο Ῥγοβεηύ ὤππθ, 10 ἵδ α 

Ῥοϊπί Τοτ οἴπογ σογεγηπιεηζβ {ο ο0η- 
βἰάον, οἳσ ούΏ ποῦ οχκοερύεᾶ, υπείμες 

ὑπεῖτ αοοερίαποθ ὮΥ ἴ]λο παῦῖοη ἴ1εΥγ 

6ουοτη 18 πο τοβι]ό οἳ α΄ βουπ ]αάρ- 
πηθηῦ ΟΣ ο ἴ]πθ 4ο ίθβοθηοθ ὙΥμΙοἩ 18 

πο οββρτίηςρ οἱ α 1ου’ βἰαΐθ οἱ ραρ]ίο 

ΠΟΤΑΜΟΥ. 

δν] 
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ῬἨενο]α- 
οπβ 1η δεῖ ϱ 5 
ἄοπποσα- Τὰ συμβαίνοντα ὁεῖ θεωρεῖν. 

-- μάλιστα µεταβάλλουσι διὰ τὴν τῶν δημαγωγῶν ἀσέλγειαν" 

Καθ ἕκαστον ὃ) εἶδος πολιτείας ἐκ τούτων µερίζοντας 

Αὲἱ μὲν οὖν δηµοκρατίαι 

Λ . ΔΝ 9/ ζω) 4 . Φα ὅ τὰ μὲν γὰρ ἰδίᾳ συκοφαντοῦντες τοὺς τάς οὐσίας ἔχοντας 
4 η . ο) 3 / « 

συστρέφουσιν αὐτούς (συνάγει γὰρ καὶ τοὺς ἐχθίστους ὁ 
, [ο . ” ] ’ ος 

3 κοινὸς Φόβος), τὰ δὲ κοινῇ τὸ πλῆθος ἐπάγοντε. καὶ 
- ων / ς/ ια Δ 

τοῦτο ἐπὶ πολλῶν ἄν τις ἴδοι γιγνόµενον οὕτως. καὶ γὰρ 

ἐν ΙΚῷ ἡ δημοκρατία µετέβαλε πονηρῶν «ἐγγενομένων 

δημαγωγῶν (οἱ γὰρ γνώριµοι συνέστησαν) καὶ ἐν “Ῥόδφ: 

µισθοφοράν τε γὰρ οἱ δηµαγωγοὶ ἐπόριζον, καὶ ἐκώλυον 

ἀποδιδόναι τὰ ὀφειλόμενα τοῖς τριηράρχοις' οἱ δὲ διὰ τὰς 

3 ἐπιφερομέναν δίκας ἠναγκάσθησαν συστάντες καταλύσαι 

τὸν δῆμον. κατελύθη δὲ καὶ ἐν 'Ἡρακλείᾳ ὁ δῆμος μετὰ 

τὸν ἀποικισμὸν εὐθὺς διὰ τοὺς δημαγωγούς" ἀδικούμενοι γὰρ. - 

ᾳὑπ᾽ αὐτῶν οἱ γνώριµοι ἐξέπιπτον, ἔπειτα ἀθροισθέντες οἱ 
παρα- - 

πλησίως δὲ καὶ ἡ ἐν Μεγάροις κατελύθη δημοκρατία: οἱ 

γὰρ δημαγωγοί, ἵνα χρήματα ἔχωσι δηµεύειν, ἐξέβαλλον 

/ Δ Α 

ἐκπίπτοντες καὶ κατελθόντες κατέλυσαν τὸν δῆμον. 

ΟΗΑΡ, Ύ. 1 Καθ ἕκαστον δ᾽ εἶδος] μισθοφοράν] Ραγ ἔοτ ἴλο ρεορ]ο α5 
«Ὕγο πιαβῦ ηον ἴακο 6αοἩ Το οἳ 
βονεγππηθηῦ, απά 9θθ6 ναί ἨαΡΡΕΠΕ, 

αναϊ]]πσ οιχβε]νοβ οἱ ἴπο Ῥεποῖρ]ες ]α1ά 
ἄοντ 4Ώονθ, απᾶά ἀῑνιάϊπς ἴπθτη 5ο 38 

{ο βα10 {πο ρασβ]ου]ατ ο.59.᾽ 
µερίζοντας] Ὠδπποδίμ. 1207. 21, κατὰ 

µέρος, ἴ1θ εχαοῖ ορροβῖθθ ἴο καθόλου, 

νιοα]ά Ῥο πεατ]σ εααϊνα]επί {ο µερί- 

ζοντας. 

τὰ συμβαίνοντα] “ιδ ἵπ Ίππεη 
νϊτ]κΠοἩ γοι]κοπηπηθης,””.64ΗΤ. 

ἀσέλγειαν] «Ἱπυεπαρεταῦο οοπάποί,) 
ἑΙπιροταπ] (ας, ος “Ηριάο.᾽ 

ἰδίᾳ] ΄α8 Ιπάϊνϊάπα]β.᾽ 

συστρέφουσυ] ΄ΤΊεΥ {οτος ἴ]επα 6ο 
οοπιῇΊηο.᾽ 

κουῇῃ] “οη επ 88 α Ώοάγ,) “«ΊἨπεη 
α11οη,”” Β{ΠΓ. 

2 Κῷ] Ἔπο Ιπίετπα] Ἠϊβίοτγ ἆοθρ 
ηοῦ βΘΕΊΠ 6ο Ῥο ἆπονῃ. 

Ῥόδῳ] Β9ο ΟΗ. ΤΠΙ. 4. 

πΙΕΠΙΡοΥς οἱ {πο εοο]θβῖα 9Υ ἴμο οοιγίβ 

οἱ Ἰαδάσοθ. Όοπιρατο Τηπο, ντ. 67, 
µήτε µισθοφοράν, ἴ]ιε Ῥτοροβα] οἱ {16 

οἱἱρατολ]οα] οοηβΡΙΤαΐοτΒ, ἐαέ πιο οἴν]] 
{αποῦῖοης Ἠεγοδ[ίεν 5Ἱλοι]ά Ῥο βα]ατ]θᾶ. 
ατοίΐθ, νΤΠΙ. 4τ, απᾶ {ο]]. 

ἐπόριζον] « νφ]θά {ο Εατηϊρ].᾽ Ί 
τοῖς τριηράρχοις] Τηθβο νγου]ά Ὦθ. 

{γοπι {16 νγεα](μ]εν «Ἰαββεβ. : 
3 Ἡρακλείᾳ] ΟΕ ια παπηεγοιΒ {ούγΏβ 

| οἳ ἴλ]ς παπιθ, ἴπο οπθ οἹπ {πο Ῥοπίπς. 

Ἐπακίπαβ 866ΙΙΦ {ο οπ6θ Ἠθτο πηθαηξ, 

ΝΙεΕΡ. ὤ. α. εδολ., Τν. 251. Βαλ], 
«εος». Ὠίαί. ᾳ 

ἀποικισμόν] -Βοοη αξίετ ἔλο {ουπᾶα-- 
Ώοτ οἳ ἴ]λο οοοπγ. 8ο ΒίαἩτ ἔγαπα- 
Ἰωΐθς 16. ἜἼ]ια τοβα]ί οἩ {λοεο «ἴββεῃ- 

ΒΙΟΠ8 γα α Ῥογπιαπεπέ ΤΨΤΑἨΠΠΥ; Ῥαό 

ἳμῖβ ἆοθβ ποῦ αρρεαχ {τοπ Ατρξοβ]ο, 
4 Μεγάροις] ΌὉοπιρατο ΤΠ. 5 απέ 

ΥΠ. Ν.) πν. 15. Τ]6 {τθο αἴ]α- 

8ἱΟΏ8 ΒΘΘΠΙ {ο ΤΟΓΘΥ {ο ἐ]ο β4Π1Θ θΥθΠ{8.. 
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πολλοὺς τῶν γνωρίµων, ἕως πολλοὺς ἐποίησαν τοὺς Ἐενοῖα- 
Ἴοτςβ 1η 
ἀειποστᾶ- 

οἵθα. 

φεύγοντας οἱ δὲ κατιόντες ἐνίκησαν μαχόμενοι τὸν ὅημον 

καὶ κατέστησαν τὴν ὀλιγαρχίαν. συνέβη δὲ ταὐτὸν καὶ 
Δ Κυ κ κ α ὸ / {λ ο ’ 

περὶ Κύμην ἐπὶ τῆς δημοκρατίας ἣν κατέλυσε Θρασύμαχος. 129Ρ 
Δ ” - 

σχεδὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἄν τις ἴδοι θεωρῶν τὰς µετα-ς 

βολὰς τοῦτον ἐχούσας τὸν τρόπον. ὁτὲ μὲν γάρ. ἵνα 

χαρίζωνται, ἀδικοῦντες τοὺς γνωρίµους συνιστᾶσιν, Ἡ τὰς 

οὐσίας ἀναδάστους ποιοῦντε Ἰ τὰς προσόδους ταῖς 

λειτουργίαις ὁτὲ δε διαβάλλοντες. ἵν ἔχωσι δηµεύειν τὰ 

χτήµατα τῶν πλουσίων. ἐπὶ δὲ τῶν ἀρχαίων, ὅτε γένοιτο 6 
] ΔΝ 

ὃ αὐτὸς δηµαγωγὸς καὶ στρατηγός, εἰς τυραννίδα µετέ- 
λ ο) « - - 9 / / 9 

βαλλον"' σχεδὸν γὰρ οἱ πλεῖστοι τῶν ἀρχαίων τυράννων ἐκ 

δημαγωγῶν γεγόνασιν. αἴτιον δὲ τοῦ τότε μὲν γίγνεσθαι 7 
- { 4 ! - -- 

νῦν δὲ µή, ὅτι τότε μὲν οἱ δημαγωγοὶ ἦσαν ἐκ τῶν στρα- 
, . , . , - λ . 

τηγούντων (οὐ γάρ πω δεινοὶ ἦσαν λέγειν), νῦν δὲ τῆς 
- 4 ’ - 

ῥητορικῆς πὐξημένης οἱ δυνάµενοι λέγειν δημαγωγοῦσι μέν, 
ὸ 3 ο) / δὲ να. ἄν 3 ” / 4 3/ - 

ι ἀπειρίαν τών πολεμικών οὐκ ἐπιτίθενται, πλήν εἴ 
’ / φ) Ἅ. ὔ Ν / 

που βραχύ τι γέγονε τοιοῦτον. ἐγίγνοντο δὲ τυραννίδες 8 

Κύμην] Τηο Οαπιραπῖαη οἵ υγ οὗ ἐ]ναῦ 
ὪΦπηθ, Ῥατίιγ οἳ Ὁμα]οϊάίαη οτἱρῖη, 
Ῥατί]γ οἳ οΠαη, γγαβ εατ]γ Ῥονγοτ{ι]. 

Το ἀθο]ῖπο οἳ 1658 ρονετ 16 αὐὐτῖραίθά 
Ῥγ Μτ, ἀτοῦο, ΤΠ. 4739, πεί ἴο ἴμο 

ϱτονό οἳ Ἠοββ]ο Ῥοψγετβ ἵπ νο ἵτπ- 
{οτῖοτ, {ιο ΤαβσαΏΒ απά Φ4ΠΙΠΙ06Β, ποχῦ 

{ο ν]ο]οηό Ἱπέεβᾶπε ἀῑββεηβίοηβ απά α 

ἀερίτιασβῖνο ἀθεροϊῖαπι. Τ1ε ρατοσ]αν 
Γαοῦ ἵπ ἴ]α ὐεχῦ 15 οΏβοιτο, 

5 ἀναδάστους] Όοπαιρατε ἴῃθ ΕΧΡΤΘΒ- 
ΒΙΟΠ, ἐπὶ γῆς ἀναδασμφ. 

τὰς προσόδους] ΄ Τ]εῖτ ΙΠΟΟΠΗΘΒ.᾽ 
ταῖς λειτουργίαις] “ὮΥ ὕο νατίοτβ 

Ῥαρῆο οῇΏ]οθ Ἱπῖο] ἴΠ6γ Ίανο {ο 
βοτνο αὖ ἴλποῖγ ΟΊ/Ώ 6ΧΡΘ6ΠΒΘ.᾽ 

6 ὅτε Ὑένοιτο ὁ αὐτός] “Ύ/Ἡεπενος 
ἔ]ο 6.11θ τηαπ Ἡαρροπθά [ο Ῥθ. ΊἈογ 

ν/ας {]]ς α ταχθαςθ. Βπαο] ΒΘΘΠΙΡΒ 118 
Ίοτος οἱ {ο ορία{1νο. 

τῶν ἀρχαίων τυράννων] Έοχ 8οτηθ 

οοηβΙἀεταβ]ε Ῥετ]οά οἱ «ἄτεεκ οχκρετῖ- 

6η66, ἀθβροῦβ ογ Ὅγταηῦβ Ὑγογο Ἴπ- 

Ίπουνη Ἰηπ «Ἴτεθορ Ῥτορετ. Έπος το 

ἔλαίῦ Ῥοετῖοᾶ, ἴπεγ Ἰοοκεᾶ Ὀαοῖς οπ «η 
Ἀρο ος ἀεβροῦβ οτ Ὀγταηπίβ, απἆ ιαῖτ 

αούαα] εχρετίεποθ οἱ Ἰαΐ06τ, τιοτθ Ατίς- 

ἐοΐθ]ϊαι παθς, ησὰ του]νεά ιεῖν ἆϊβ- 
ηχο οἳ 0118 {οττῃ οἳ σονεγηπηθηῦ, (πουρ]ι 
ἵη ΤΙΔΏΥ θββοη(ίαὶ {εαύατες {1ο βρὶτϊῦ 
πας οἨαηπσθᾶ, απᾶ οἨπαπσεά {οτ (ο 
ΝΟΥ. Τῆ9 υγοτά ὑγταπὸ ἵηπ 19 Εα]] 

ΒΕΠΒΘ 18 ΟΠΙΥ αρρΗσαΡΙο 8 α σοπετα] 
τα] {ο {πο Ἰαῦςν τα]ετβ νγ]ο Ῥοτο λα 

ΏὨαπηθ, Όπ Ὁ]β ἀῑκποίίοι Ῥούπγθεη 
πο θατ]οτ απά Ἰαῦετ Ἰγταπίβ, 8εθ 
Ἀιεραμτ, ᾱ. α. άεδεν., 1. 328. 

7 ΟἨπ ἴλμίρ βοραταίοη οἳ οἵνΙ] απά 

ΩΙ αΤΥ ΛῬού6ΤΒ, ΟΟΠΙΡΑΤΘ ἨοετομΒ 
Ροϊύείσαϊ Πεδίον} οἳ στοεσο. 

οὐκ ἐπιτίθενται] ΄Τπεγ ἆο ποῖ αἲ- 
ἑεπηρύ {ο βαῖζθ Ῥοψοῦ, 88 α 6επετα] 
γα], ὑιαί 15; Όλετο τηαγ Ὃθ βοπηο {θυγ 

Ἰηβίαποθς οἱ θ]ιαὶτ ἀοΐτρ βο, 

ο ----ὃ 
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’ ” Ὀ] - 9 4 λ ’ 5 4 9 / 

προτερον μᾶλλον Ἡ νὺν και διὰ τὸ µεγάλας ἄρχας εγχειρί- 
’ ο α) ’ 3 - ’ - 

ζεσθαί τισιν, ὥσπερ ἐν Μιλήτῳ εκ της πρυτανείας" πολλών 
3 Ὡ . / ’ ε / ” ὁξ ὸ 4 . | 

γὰρ ἦν καὶ μεγάλων κύριος ὁ πρύτανις ἔτι ὁε ὁιᾶ το µη 
/ ω / 4 5 πι πα ω. 9 ω. 9 - 

µμεγαλας εἶναι τὀτε τας πόλεις, ἀλλ᾽ ἐπὶ τών ἄγρων οικεῖν 
Α - ’ 

τὸν δῆμον ἄσχολον ὄντα πρὸς τοῖς ἔργοις, οἱ προσταται 

τοῦ δήμου, ὅτε πολεμικοὶ γένοιντον τυραννίδι ἐπετίθεντο. 
’ δδ πο ζὸ « μα - δή ’ [ δὲ 

πάντες δὲ τοῦτο ἔδρων ὑπὸ τοῦ ὀήμου πιστευθέντες., ἡ ὃε 
/ - « 3 ’ ς .] .] / ω 2Α. ’ / 

πίστις ἦν ἡ ἀπέχθεια ἡ προς τους πλουσίους, οἷον θήνησι 
ώ 

τε Πεισίστρατος στασιάσας προς τοὺς πεδιακούς, καὶ 
’ Αα Δ ’ 

Οεαγένης ἐν Μεγάροις τών εὐπόρων τὰ κτήνη ἀποσφάξας, 

λαβὼν παρὰ τὸν ποταμὸν ἐπινέμοντας. καὶ Διονύσίος 
ο Δ ’ 3 Α ο . 6 να 

κατηγορών αφναίου καὶ τών πλουσίων ἠξζιώ η τῆς τυραν- 
’ 8 3 ε, ια ϱ ΔΝ ”” 

νίδος, διὰ τὴν ἔχθραν πιστευθεὶς ὡς δημοτικὸς ὤν. µετα- 
’ .] . . ’ ’ . . 

βάλλουσι δὲ καὶ ἐκ τῆς πατρίας δημοκρατίας εἰς την 
3 4 

νεωτάτην' ὅπου γὰρ αἱρεταὶ μὲν αἱ ἀρχαί. μὴ ἀπὸ 

τιµήηµάτων δέ, αἱρεῖται δὲ ὁ δῆμος, δημαγωγοῦντες οἳ 
- 9 - ” ’ ω λ 

σπουδαρχιῶντες εις τούτο καθιστάσιν ὡς κυριον ειναι τον 

-- .] [ω ’ 

δῆμον και των νγοµκῶγ. ἄκος δὲ τοῦ Ἰ μὴ γίνεσθαι ἢ τοῦ 

8 ἐγχειρίζεσθαι] «Ῥεῖπρ Ῥ]αοθά η 

ἴ]ια Ἠαπάς οἳ,) 
ἐκ τῆς πρύτανείας] ΄νας ἴ]ο τεβι]ό 

οἳ ἴπο Ῥτγίαποαία,, Τη]8 αΌιβο οἱ ἴπο 
εχεοιθΊνο Ῥούοτ 188 Ῥεεη ἵπ αἲ] ρεγῖοάβ 

ΟΟΙΩΙΠΟΠ. Τ19 Ἰαΐδεί απά πιοβύῦ ηοῦο- 
τῖοις Ἰπβίαπορ ἵς ἐλαῦ οἳ Τιουῖβ Ία- 
Ῥο]θοἩ. 

ἔτι δέ] Το ἄτεε]ς οἱ 0]β Ῥαββασο 6 
εα5Υ, Ῥαΐ 1 ἆο ποῦ {θε] οἶθατ α5 {ο ἴπθ 

πηθαπ]ησ, Ίλαβ 16 ἐπαῦ ιο αὔβεποῬ οὗ 

ἴλο Ῥεορ]θ, ]αῖςγ βαρροτίθτβ, πηαάθ 16 

1η ἴμο Πταῦ Ῥίασςθ Θαβΐ6Γ ο βεῖσθ 8 

ἀθβροίίο ΡούΕΣ, 88 1Ώ οΟΏΒΘ(ΊΊ6ΠΟΘ {λετθ 

ν/αβ τοη]ογθά {πο οἸθο]ς λαί ἴα Ῥτο- 
βεποθ οἱ {ιαῦ ρεορ]θ γγου]ά Ἠανε ρ]αοεά 

οη {Ἠθπι, απᾶ πεχί, {]λαῦ {Πε β4Π1θ 

αὔβοποῬ τηδάθ ΒΙΟἩ ἃ ῬούΘΓ ΤΙΟΓΘ ΔΏ 

ομ]θοί οἱ ὑμαῖσ ἀθβίτε, 36 {ΠεΥ νγετο ποῦ 

βαΐο νηζλοαί Ἰ6. Το {οτοθ οί [ΠΒ 

Ἰα6έεγ οοηβ]ἀεταΒΙοη ΤΙΑΥ Ὦθ 86εηΏ ΕΓΟΠΑ 

{λθ ο,5ο οἱ ἴῑο (τασσμὶ, πο {ε]] ὮΥ 

ἴΠθ ΏΘΟΘΒΡΑΥΥ Ἀὔβεπορ οἳ ἐλμεῖτ ϱαγ- 
Ῥοτίετα. ΝΙεραἩτ, {εοί. Ἰέοπι. ῆΠἱέ., 
ΤΙ. Ῥ. 334, 1μεοῦ. 27. 

ϱ Πεισίστρατος] ἄτοῖε, ΤΠ. 296. 
Θεαγένης] ἀτοῦο, ΤΠ. 59. 

λαβών, κ.τ.λ.] ΄Ἠανίηπς οαπσ]Ώῦ 
. ατα ὑπτηῖης (Ίετη οιῦ {ο ϱγαπθ ΟἨΠ 

ἴμο τῖνογ Αάθ. Έοτ ἐπωέμοντας, 

οοπηρατο ΏεπποβίΏ, 1274. 

1Ο Διονύσιος] τοῖς, Χ. 5390, 6ο8. 
πατρίας δημοκρατίας] 1 ατα Ἱπο]πθά 

{ο τεδὰ µετρία». ΤΕ πατρίας Ῥε Κερί, 

16 πηαδέ Ἠανο βοππεπλαῦ ο {πο β4ΠηΘ 

πθαηῖηρ, τοπ πο οἷά, οοηρέα- 
Ποπα], πιοάεγαίο {οτι οἳ ἀἆθπΙοοΓαοΥ, 
ΒΙΟἨ α5 ο πήβου {αἴμοτς επ]ογοά.’ Βεθ 
ποίθ οη ΤΙ. χτΙ, /. 

σπουδαρχιῶντες] απηρ]ίοας οξοβΊος,” 

ΑτἱβΌοΡΗ. 46]. 5095. 
11 τὰς φυλάς] ΄Τ]ηο ρεορ]ε, έλα 

18, «ἴπ ἀϊνΙβΙοηβ, απά που, οο]]εοί- 

Ίνε]γ.) 
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γίνεσθαι ἧττον τὸ τὰς φυλὰς φέρειν τοὺς ἄρχοντας, ἀλλὰ 

µὴ πάντα τὸν ὅλμον ἸΤῶν μὲν οὖν δημοκρατιῶν αἱ 

μεταβολαὶ «Ὑγίγνονται πᾶσαι σχεδὸν διὰ ταύτας τὰς 

αἰτίας. 

Αίἱ ο) ὀλιγαρχίαι µεταβάλλουσι διὰ 9ύο μάλιστα 

τρόπους τοὺς φανερωτάτους, ἕνα μὲν ἐὰν ἀδικῶσι τὸ 

πλῆθος' πᾶς γὰρ ἱκανὸς γίνεται προστάτης, μάλιστα ὃ᾽ 
ςϱ 5 . - ω) ο 9 [ή / λ ε / 

ὅταν ἐξ αὐτῆς συμβῆ τῆς ὁλιγαρχίας γίνεσθαι τον ἡγεμόνα, 
[ή 9 ’ ’ εἳ . .] [ή ς 

καθάπερ ἐν Νάξῳ ΔΛύγδαμις, ὃς καὶ ἐτυράννησεν ὕστερον 

τῶν Ναξίων. 

διαφοράς. 
εά δ᾽ . - . - ’ ΄ σα .] / 

οντων εν ταις αρχαις, γίΎγγνεται κατάλυσις. οταν ολίγοι 

ει 1 Δ ε 5 ε ” ἃ 4 [, 
έχει δε και ᾖ ἐξ αυτων αρχ” σπτασεως 

Φὴ 4 1 ] 9 δν - .) ’ 9 - 

οτε κµεν γαρ ἐξ αυτων των ευπορῶν, ου των 

’ [) ε . - - Ὠω] 9 ’ 8 . 

σφόδρα ὥσιν οἱ ἐν ταῖς τιμαῖς, οἷον ἐν Μασσαλία καὶ ἐν 
Γ 

5 ἄλλων Ῥε]κ]κογτ, 

φέρε τοὺς ἄρχοντας] “«πἈμ]εη,” 

ΒΑΣ, οτοαῦο {πο τοαι]βῖθο τηαρῖβ- 

{ταῦθς, ρτον]άς {Ποπ Τ]ῆο απια]]ου 
Ῥοά1θβ ατθ ΠΙΟΤΘ αΠπεπαΡ]ε {ο Ίοσα] απἆ 

ἰγαάιάοσπα] ΙπβαθηςΘΒ, 

ΥΙ. τ Νάξφῳ] Νιεραμς, ᾱ,. α. (σεδοῖν. 

1Υ. 180. (τοῖε, 17. 143. 

2 ἔχει δέ] 18 Ἱὸ Ἠετο ὑλμαῦ πο Επά 

ἴ]λο βοοοπά {οτπα οἱ τενο]αθίοη οἱ ἆ6- 
βἰγασῦίοη οἳ απ ο]σατομγτ Όοες ἔχει 

δέ ΑΏΒΥΥΘΓ {ο ἕνα μένῖ Όπο ομ156 οΕ 

τονο]αὔ]οη 195 ἴη ἐλαῖγ πηϊβοοπάιοῦ {ο- 
νγαχἀβ ελα ρθοΡρ]θ {Πεγ 6ονθτη. 390 {.Γ 

18 οἶθατ. Τε οίπετ ἵς Ἱπήετπα!], Πγοτη 

νητμῖη πε Ῥοάγ 108ε]{ οἱ {με οἱρατοἩγ. 
Ῥαό ἴμ]β βεοοπά {οτπη 18 ποῦ βἴπηρ]θ, 16 

αἀταΙῦς οἳ ἀιβετεηῦ 03868, ὙγΠΙοη Ίθ 

Ῥτοσθθεάβ {ο επαπηεταῦθ. ΙΓ νε ἆο ποῦ 

αἀορί ΌΠ]β Ἱπθεγρτείαίίοη, 16 15 ποῦ 6ΔΒΥ 

{ο Ἠπά ἴα βθοοπά Ίοττη, ἴ]ε ἄλλος 

τρόπος απονγονίης {ο {πο Ετεί οἸεατ]Υ 

τηστ]κκεἆ οπθ. ἈΒο]μπεϊάετ Επάβ 1ο απ- 
ΒΊΥΘΓ ο ἕνα μέν Ιη μάλιστα δέ, απᾶ 

Βο]πεϊάεν νίθν; 18 νετ ἀε[επβῖρΙο. 
Ἐ]ο οπο Ρ]αϊη οπά8θ οἱ {πο ονετί τον’ 

οἱ ἴἶιο οἱΙσατοΙγ 19 αῖτ Ἱπ]ατῖπρ ἴ]ε 

Ῥεορ]ο. πο] ΙΠ]άΓΥγ τοιβθΒ {πο ρατζϊες 

Ἰπ]αταᾶ, απά ]εαάβ {ο {ο ονοτίμτουν ἵπι 

ΑΏΥ 0388, «Α βεοοπἆ ο81186 16 ἵη ἴ]μο 

εχἰβίεησο οὗ ἀἱββεηβίοηϐ υηθμῖη [πο οἱ]- 
ρατο]μ]σα] Ῥοάγ 1ὔ8ε]{, νυείμετ πετ 
Ῥθ ον Ῥο πού πηὶβσονεγηπηθεηί ο{ ιο 

ΠΠΔΏΥ. Ῥαῦὸ σταπύ ἴπαῦ ἴλεβθο Όνγο 

οοϊποῖᾶς, απά {πα ῦ αἰππα]ίαπΘοιΙβΙΥ η 

ἴθ 8εηβθ οἱ Ἱπ]αβάορ Ῥτεναϊηπο ἵη 

ἴλο στοαί Ῥοάγ, ἴ]ιετο 16 8οπιθ Ρονγαγ{ιι] 

Ἰεαᾶετ τενάγ {ο Οιαεῖν Παπάς απηοηραύ 

ἴ]ο οἱρατομβ, (πει ιο ονετίμτουυ 18 

ΊΠΟΤΘ οετγίαϊη απά 645Υ. ἘΤηϊ νίενγ 

ΤΙΏΒ ἴ]ιο {νο ο811868 ΙΠύο 9ἨΠ6 αποίΠεν, 

απά ἵφδ ποῦ Ἰποοηβ]βθεπό νη Ατίρ- 
(οῦ]ε νουΥ οομοῖβδο πιθίμοᾶά οἱ βὐαΐθ- 

ΤΕΏ ΤΡ. 

αὑτῶν] 1 Ῥρτείετ ἰλμβ τεαάϊίης {ο 
ἴπθ οπο ΈῬεκκεγ τείαϊηβ, ἄλλων. 

Ἠο µΠπιεη{θΙοηΒ αποῦΠθτ, αὐτῶν, Ῥαῦ 

1 {1ο]οιυ Ἄϊοκε ἵπ βαρβαης 
αὑτῶν. “ΎΠεπ με οτἱρίη οἱ ιο ἀἱβ- 

{ατραπςσς ἵρ τοπ η θμῖη λπαῖτ οὖν 

Ῥοάγ,---νΙΖ., πο ορατοῃθ---απά 118 

18 ποῦ α Τ4Τθ ϱ,86---ἵῦ {αϊκορ ἀϊετεπις 

{οΥΊΩΒ.᾽ ο [ πνοιυ]άἀ (απβ]αΐζο {ιο καὶ 

ἡ ἐξ αὑτῶν». 

ἐν ταῖς ἀρχαῖς]-- ἐν ταῖς τιμαῖς, Ἔλμο 
Όννο Ὑ/οτάβ αγθ Ίιετο ενϊἀεπί]γ αβεά 
Ἱπαἱβοτηϊπα[ε]γ. 

Ἠοενο]α- 
{ΙΟΠΒ 1ῃΠ 
ἆθπιοστα- 

6168. 

6 
Ἠονο]α- 
1οπβ 1π 
οἵσατ- 
οἱΙθβ. 

2 Ι305 Β 
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Ῥονο]α- Ἴστρῳ καὶ ἐν Ἡρακλείᾳ καὶ ἐν ἄλλαις πόλεσι συµβεβηκεν. 
61οἨ8 1π 

ο ρα 
ΙΒ. 

« . 3 ’ - 9 ” ών ᾿ ιά / ε 

οἱ γὰρ μὴ µετέχοντες τών ἀρχών ἐκίνουν, ἕως µετέλαβον οἱ 
’ ’ [οὴ 5 [ω) ο ο) ε ΄ 

πρεσβύτεροι πρότερον τών ἀδελφών, ὕστερον ὁ οἱ νεώτεροι 

Α πάλιν’ οὐ γὰρ ἄρχουσιν ἐνιαχοῦ μὲν ἅμα πατήρ τε καὶ 
κό Φ αν ἃ ε / . ε ’ 3 / 

υἱός, ἐνιαχοῦ δὲ ὁ πρεσβύτερος καὶ ὁ νεώτερος ἀδελφός. 
ο, ὁ χ / 9 / εφ / 4 

καὶ ἔνθα µεν πολιτικωτέρα ἐγένετο ἡ ὀλιγαρχια, ἐν Ίστρφ 
, 9 α 5 ’ 5 ε / υ] 3 / 

ὃ) εἰς δῆμον ἀπετελεύτησεν, ἐν Ἡρακλείᾳ ὸ ἐξ ἐλαττόνων 

4 εἰς ἐξακοσίους ἦλθεν. µετέβαλε δὲ καὶ ἐν Ἀνίὸφ ἡ ὁλι- 
γαρχία στασιασάντων τῶν γνωρίµων αὐτῶν πρὸς αὑτοὺς 

διὰ τὸ ὀλίγους µετέχειν καὶ καθάπερ εἴρηται, εἰ πατήρ, 

υἱὸν μὴ µετέχειν, μηὸ᾽ εἰ πλείους ἀδελφοί, ἀλλ᾽ ἡ τὸν 
’ 9 ’ Δ ’ « - 

πρεσβύτατον: ἐπιλαβόμενος γαρ στασιαζόντων ὁ ὃδῆμος, 

καὶ λαβὼν προστάτην ἐκ τῶν γνωρίµων, ἐπιθέμενος ἐκρά- 
9 4 4 Ν ’ ἣ ο) εν) ” . 

ὅ τησεν' ἀσθενες γαρ το στασιάζον. καὶ ἐν Ἠρυθραῖς δὲ 
.  ἵ Γον - [ω ο) ’ νι) . 9 ’ ’ 

ἐπι τῆς των Ἠασιλιδῶν ὀλιγαρχιας ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρό- 

νοις, Καίπερ καλῶς ἐπιμελομένων τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ, ὅμως 

διὰ τὸ ὑπ ὀλίγων ἄρχεσθαι ἀγανακτῶν ὁ ὃῆμος μετέβαλε 
4 [ή ω) ο) « 9 ’ 9 « - 4 

τὴν πολιτείαν. µκινοῦνται ὃ αἱ ὀλιγαρχιαι ἐξ αύὐτων και 

6 διὰ φιλονεικίαν δημαγωγούντων. ἡ δημαγωγία δὲ διττή, 

ᾗ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς ὀλίγοις (ἐγγίνεται γὰρ δημαγωγὸς κἂν 

-- 

ο Ἱστρῳ] 18ίοβ οη ἴπο Ῥοτγβίμθηπθβ 5 ᾿Ερυθραῖς] ρα Π01ο ποινη, ατοίε, 
Ι8, Ἱάβζοτίοα]]γ, εχἰτεπιε]γ οὔβοατο. ΤΠ. 243, Ὠοῖθ 2, 

3 ἐκίνουν] «Κερί αρ1(αάπρ. τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ] 1 ἴ]ε εαΏ]εοί ἴο 

ἔνθα μέν] «Δί Μαιροϊ]]ος, ΜΙοδα]ς | ἐπιμελομένων, ΄αθιουβ] ἴμοβο Ἰη Όλο 
ἃ, ᾱ. (εβοῖν., Τν., 630, βΡθαΙΑ οἳ 19 , ΒοΥθγηπιθηῦ οχονοϊκοά Οθῖτ Ῥοννος 
ἑεεταριἰαΙοη{οχ σοοᾷ οτάογ.” τοίθ,τΠΠ, πο]. 

633, απιά ποῦθ. “Ἔμο βοηαθο Ὑαβ | φιλονεικίαν] «γοπι Ῥ6ιδοπα] τνα]σγ. 
. . 1 1 

ο. ο” ον - αν οσα, 6 οἱ περὶ Χαρικλέα] ΤΗϊ5 αἱ]ηβίοη {ο 
νο] ρανο τῖδο ο ἀϊδοοπύεπί οἩ {Πο - .. 

. Οπατ]ο]θς, {οι Ὑγθ παΥ Ππαϊξ ιο εκ- 
ρατῦ οἱ ιο νγθαΙγ πιθη πού Ἱπο]αάθά | νο» οθνν 
ση μπε . Ῥτοββίοη 6ο Ἠϊπα, 18 οηάοτεεά 1π Λέον. 
Ίη 16: αι τοι ἱσαῦίοη οο] ρ]ασθ ὮΥ αἀπαῖζ- : : 
ρα. ' Φίοί., ατό. Ολατῖο]ες. Ίπ ἴἶιε ρᾶ8ξαρο 

ἔἶπσ Ιπίο 16, οοσββΙΟΠΦΙΙΥ, πἹΘη 5ε]θοίεά ς 
5 ἴλετο αποθεά οτι ἍἸγείαρ, οοπίν. 

{ποπα {πο Ιαΐ{εν. μ 
: : Εγαΐοδίν. ὮῬ. 1326, ἵἴλθ εκΡρΓΕΒΕΙΟΠ 

ἀπετελεύτησεν] 'ΒπαΙ]γ οπὰρἆ, Χαρικλεῖ καὶ Ἐριτίᾳ καὶ τῇ ἐκείνων 
4 Ἐνίδῳ] 198 Ἰηίετηα] Ἠβίοτγ τη- ἑταρίς ρολ Ατὶβ{ο(]θ᾽ς τοπλατ]ς, 

Κπομη. απιά αξιθ3 ἆεαί]λ οἳ ΟτΙας, Ἰιε 18 

ἀλλ᾽ ἢ τὸν πρεσβύτατο»] ΄Ῥιαΐῦ οἩ1Υ | οοπεἰἀετεά Ὦγ Μτ. ατοῖο ας ἴπα ]εαάοτ 

έμο οἰάεβῦ. οἱ {ο πποτο ν]ο]επί ρατίγ, Υ1ΠΙ, 379. 
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Ἠενο]α- 
κ κ σρ : , μώ κ οη ἴπ 

αρικλέα ίσχυσαν τους τριακοντα δημαγωγούντες., και ορας- 
οἨ1ΙΘΡ, 

’ δν / 5 Ὡ 9 μὴ [, 9 / ε λ 
πανυ ὀλίγοι ὡσιν, οἷον ἐν τοῖς τριακοντα Αθήνησιν οἱ περι 

. - 

ἐν τοῖς τετρακοσίοις οἱ περὶ Ὀρύνιχον τὸν αὐτὸν τρόπον)» 
Ἰἲ ο ΔΝ - μὴ 

Ἰ ὅταν τὸν ὄχλον δημαγωγώσιν οἱ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ ὄντες, 
ω 3 εν ν 

οἷον ἐν Λαρίσση οἱ πολιτοφύλακες διὰ τὸ αἱρεῖσθαι αὐτοὺς 
ο ” Ἶ 2 

τὸν ὄχλον ἐθημαγώγουν' καὶ ἐν ὅσαις ὀλιγαρχίαις οὐχ 
Ὡὶ ε - 8 4 Ν 9 Γω ε. / 9 » ι) ε 

οὗτοι αιρούῦνται τας άρχας ἐξ ὧν οἱ ἀρχοντές εἰσιν, ἀλλ αι 
4 9 3 ’ ” ο 

µεν ἀρχαὶ ἐκ τιμήμάτων μεγάλων εἶσιν ἢ ἑταιριῶν, αἱροῦν- 

ται ὃ οἱ ὁπλῖται ἢ ὁ δῆμος., ὅπερ ἐν ᾿Αβύδῳ συνέβαινεν. 
8 8 - 

καὶ ὅπου τὰ δικαστήρια μὴ ἐκ τοῦ πολιτεύματός ἐστιν' 7 
” . . . 

δημαγωγοῦντες γὰρ πρὸς τὰς κρίσεις μεταβάλλουσι τὴν 
’ ς . . ϱ ’ 9 ’ [ωὺ 3 ω) ’ 

πολιτεία», ὅπερ καὶ εν Ἡρακλείᾳ ἐγένετο τη εν τφ Πόντῳ. 
3” ψ ιό ιά 3 ’ Ν . ’ ε 

ἔτι ὅταν ἔνιοι εἰς ἐλάττους ἕλκωσι τὴν ὀλιγαρχίαν' οἱ 
ν) ο. - 

γὰρ το ἴσον ζητοῦντες ἀναγκάζονται βοηθὸν ἐπαγαγέσθαι 
Ν δρ ’ δὲ ια Αα 9 ’ Ώ 

τὸν ὁημον. «γίγνονται ὁὲ µεταβολαὶ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ 8 
ς/ .] ” ” - 

ὅταν ἀναλώσωσι τὰ ἴδια ζώντες ἀσελγῶς' καὶ γὰρ οἱ τοιοῦ- 
τοι καινοτομεῖν ζητοῦσι, καὶ Ἡ τυραννίδι ἐπιτίθενται αὐτοὶ ιού 

’ - 

Ἰ κατασκευάζουσιν ἕτερον. ὥσπερ Ἱππαρῖνος Διονύσιον ἐν 

καὶ ἐν ᾿Αμφιπόλει, ᾧ ὄνομα ἦν Ἰλεότι- 
“ 

Ζυρακούσαις. 
4 [ / 4 

µος. τοὺς ἐποίκους τοὺς. Χαλκιδέων ἤγαγε, καὶ ἐλθόντων 

Ἱπζετηα] μἱβ{οσγ. 10 Ίαβθ α ΟΟΙΟΏΥ ος 

ΜΠείαβ, Ἠειτπι. Ροῦ. Απί. ὃ 7δ8. 

7 μὴ ἐκ τοῦ πολιτεύματος] ΄ατθ ποῦ 

Γοτπιθᾶ οἱ Τπεπηροτβ οἱ {ο Ρογνοετη- 

Πιθη{, 

οἱ περὶ Φρύνιχον] Μτ. ἀτοῖθ, ΥΙΠ. 

85, ἰα]κορ {β οχρτοεββῖοη ἃ5 αἶπρα]ατ 

«Ῥημτγπίομαβ. Α8 ἵῃπ {πο Ἰαβῦ οαεο, 
νο ϱἸλοα]ά ἔγοτπι Χαεπορβποη Ἠαγνε σοἩ- 

β]άετοά Οτ]δία8 48 {Πο πΠοΓθ Ῥτοπηιπεηό 
πηειηρεν οἱ ἴπο Τηϊτύγ, 5ο, Ίοπι 

Τμαογάϊάες, ΑπΙΡΙΟη νγοι]ά Ίετε Ώανε 
ἴα]κοη πο ρ]ασθ οὗ Ῥητγπίομας, γεί 
ἴλο αβδαββἰπαδῖοη οἳ 0118 Ἰαΐ50εχ 86εΤΩΡΒ 
{ο ΒΠΟΝΥ ια, ἵπ ιο οΟΙΗΠΩΟΠ οΡΙΠΙΟῃ, 

ιο Ἰεαάετεμῖρ αββὶσπεά Ἠϊπη Ὦ}γ Ατὶβ- 
{οῦ]ο γγαβ οοττθοῦ]γ αββῖσηεά Ἠϊπῃ, 

Λαρίσσῃ] Ἠετπι. Ροῦ. Απίις ὃ 178. 

πρὸς τὰς κρἰσεις] “νησι ο ν]ευν το Ἱπ- 
Βιεηος ἀθοΙβΙοηβΒ.᾽ 

86 ἀσελγῶς] ΄ ἀϊββο]αθεῖγ, ΟΗ. . !. 
Τ]18 19 {πο στεαί ροϊηί ατσες ἵπ Ῥ]αΐο, 

Περιῦ. ΥτΠ., οπᾷ αἱπιοβῦ 1ο οη]γ οπθ 
ἀγε]ί οἩ. 

Ἱππαρῖνος] τοῦ Χ. 6990, ΧΙ. 6ο, 

0οπιρασο αἱβο ΤΙ, 2, 4, ἃ Ρῃ8ββΔ8ΡΘ 

ν/]οῖι Ῥεατς Ὑνπθβε {ο Ἰπθετπαὶ ἆδ- 
Ρ11168. 

πολιτοφύλακες] ΤἨο ποτά οοσιτβ 
ασαϊπ Τ. 8, 9, 88 οπθ οί ἴμπο {οιτης οἳ 

βιρετῖουΥ τηαρ]βταῦθβ. 

᾿᾽Αβύδῳ] Τά6{1ο εἰθε Ικπουι ο{ Αγά οβ᾽ 

76. Ατποιᾶ, Ιέοπιε, Ὑοἱ. 1. ΟΗ. 21. 

Ἠο παβ {αΐμετ οἱ Ὠϊοῦ. Τὸ αρρεατβ 
ἴπαῦ Ὦο οοπηρ]είαΙγ το-οβίαρ]β]ιεά Ἠ]8 

{οταηο. 

᾽Αμϕιπόλει] ΟΜ. ΤΠ. 4, νΊατο ὀιοδθ 
νλοπι Ἡορ Ἠετο ομ]] ἐποίκους αἲθ 

. ομ]]οἆ ἀποίκους. Οἰεοπιας πού ςκπονγτ, 



ἘἨενο]α- διεστασίασεν αὐτοὺς πρὸς τοὺς εὐπόρους. 

{19ΏΒ 1 

οσατ- 

οἨ168, 

900 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Θ. (Ε.) [118. 

καὶ ἐν Αἰγίνη ὁ 
τὴν πρᾶξιν τὴν πρὸς Χάρητα πράξας ἐνεχείρησε µεταβα- 

/ 8 ’ ’ λεῖν τὴν πολιτείαν διὰ τοιαύτην αὐτίαν. ϱ 4 ” 

ὅτε μεν οὖν 

9 ικρρι τι κινεῖν, ὁτὲ δὲ κλέπτουσι τὰ κοινά: ὅθεν πρὸς 

το ὁμονοοῦσα δὲ ὀλιγαρχία οὐκ εὐδιάφθορος ἐξ αὑτῆς. 

τα 

αὐτοὺς ὑπασιάξονσῳνἩ ἡ οὗτοι Ἰ οἱ πρὸς τούτους μαχόμενοι 

κλέπτοντας, ὅπερ ἐν ᾿Απολλωνίᾳ συνέβη τῇ ἐν τῷ Πόντῳ. 

ση- 

μεῖον δε ἡ ἐν Φαρσάλῳ πολιτεία" ἐκεῖνοι γὰρ ὀλίγοι ὄντες 

πολλών κύριοί εἶσι διὰ τὸ χρῆσθαι σφίσιν αὐτοῖς καλώς. 
’ 4 νο 9 ον ’ ε 4 

καταλύονται δὲ καὶ ὅταν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ ἑτέραν ὀλιγαρ- 
/ 3 - 

χιαν εαμ,ποιώσιγ. 
ο δ) . . ϱ - Δ ’ 

τουτο εστιν οταν του παντος πολιτεύ- 

Α 3 - 

µατος ὀλίγου ὄντος τῶν µεγίστων ἀρχῶν μὴ µετέχωσιν οἱ 
’ ”/ - 

ὀλίγοι παντες. ὅπερ ἐν Ἠλιδι συνέβη ποτέ: τῆς πολιτείας 

γὰρ δι ὀλίγων οὕσης τῶν γερόντων ὀλίγοι πάµπαν ἐγίνοντο 
ὃ λ λ νά 4 9 / ” 4 ὧν 4 ὃ 
ια το αιοιους ειναι ενενήκοντα οντας. τήν αιρεσιν υνα- 

4 4 νε / ὃν οι νὰ Δ Δ / / 
στευτικην ειναι και οµοιαν τη των εν ακεοαικογνι γεροντῶγ. 

ϱ Αἰγίνῃ τὴν πρᾶξιν] 1 οαηπ Επᾶ πο 

α]]αβίοη {ο 0μ16 αρρατεπ{]γ νγε]] Κπονη 
{ταηβαο[Ιοη. 

τι κωεῖν] {ο εβεοί βοπιθ Ῥομῖσα] 
οπαηρς.᾽ 

πρὸς αὐτούς] “«απίου αἰο],. ΒίαἨς, 
τε[ετγῖησ 16 απᾶ οὗτοι ο: ο Β4ΠΠΘ 

Ῥθορίθ, ὙΨεί ο (τοε]ς Πατά]γ νναγ- 
ταπίς {5118, Ἠούγενθς ΠΙΙΟἨ {ο 86ΠΒΘ 

ΠηΦΥ τος 1]το 15, 

οὗτοι] “΄Τπο (Πϊενερ.’ 

᾽Απολλωνίᾳ] Βεο 4ὔογο, ΤΠ. Τ3. 

1Ο ὁμονοοῦσα δέ, κ.τ.λ.] ΄Απὶ ο]- 
6αΤΟΙΥ 1Γ19 ἆο Ῥα{ αν οἵἁ ἀϊββθηδῖοη, απιά 
αοῦ ἵπ οοποοτῦ, 18 ποῦ δαβῖ]γ ἀεβίτογεᾶ 
ὮΥ αἩγ {αυ]{ οἱ 198 οπη.᾽ ιο] 18 ιο 

γίον ΒίαἩτ ἴακεν οἙ {ιο Ῥαββαρεο, 
ἑενιτά π]ολί Ἰειομί ἆατοῃ 1ητο εἶσεπο 
Βολα]ά σα ΟΕναπᾶε σετ]ομθεῦ.””. Τετ 

18 ΤΙΠΟὮ 1Π ἴπο οοπ{εχίέ {ο {ανοιχ 0μ18 

ν]θυν. Τηπετο 16 αποί]λετ αἀππϊβρῖρ]ο, 1 

{μϊπ]ς, 15 ποῦ θαβῖ]γ ἀεβίτογεά {Το 

ν(ποαί, Ὦγ εχύετηα] οαπιβοΒ. Τ]ε 

Ῥαββασε Ἰβίταίο {ο οΠλαρίετ οἩἨ 

ὀμόνοια, Είλμ. τε. 6, Ῥ. τό”, Ὦ. 2, 

πηθτο Ἡθ οσα] 1 πολιτικὴ φιλία. 
Ίωπ Ῥοῦν νίενς ἴπο µρτειῦ Ῥοϊπέ 
Γοτ ος οἩσατολῖσα] σονεγηππεπ{ 15 {ο 

βεοιτο Ιπίεγηα] απΙοΏ, Ὑνηθγα {πε πο 

βορατα{ο 16 ἵπ 0118. Τη αν) 16 νν]], 

απ]θεά, Όθατ αρ ασαϊηρί {πο εν]1] εΏεοίς 
οἳ 158 ονη {απ1{8; ἵπ ἔπε οἴ]ετ νυν Πέ 

νΙΠ Ὦο Ῥτουί αραἰηβδῦ ἆαπρετ {ΤΟΠ 
νηζποιῦ. 

ΙΙ Ἠλιδι] Τπεροβσα]ΠΙβίοτγ οΓΕ]Ι8 
16 ποῦ γγε]] Κπονπ. ἨΠΙ]β6 οοπηθοίεά 
νι δρατία, 1698 ρονετηπηεη{ γγοα]ᾶ, οἳ 

οος1868, Ῥο ορατοβῖοα]. Ἰμαίετ νε 
Ἠεατ οἳ Γαοῦοηπς α5 Ἱἵπ {πε οἴμετ 

ἄτοε]ς βίαΐε». 

ὀλίγοι πάµπα», κ.τ.λ.] ΄Ύετγ {εν 
πετο αἀπα] θεά Ἱπίο ἴλε σετιβθία Ῥθ- 
68156 πο Ἱπηετηθετβ Ἴπετεο Η{ς ΤΊΕΘΠΙ- 

Ῥ6τα, απά οη]γ πΙπεῦγ ἵπ πιπηρεςτ, απά 

{Ίοβο {6ΥΓ Ἴ6τθ ΟΠΟβεηΠ οΠΙΥ {γοπι 

οργίαϊη Γ4ΤΩΙ168, απά η ἃ ΤΙΒΊΠΕΓ 

ΒΙπηῖ]αχ {ο ἴμαί οἳ ο (πετοπίθο αἲ 

Ταοθάσιπον,᾽ Μι11ετ, Ὠογίαπε, 11. 199. 
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γίγνεται δὲ µεταβολὴ τῶν ὀλιγαρχιῶν" καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν 

εἰρήνη, ἐν μὲν πολέμφ διὰ τὴν πρὸς τὸν ὃημον ἀπιστίαν στρα- 

τιώταις ἀναγκαζομένων χρῆσθαι (ῷᾧ γὰρ ἂν ἐγχειρίσωσιν, 
ο / / ’ 4 2 / 

οὗτος πολλάκις γίγνεται τύραννος, ὥσπερ ἐν Πορίνθῳφ Τιμο- 

φάνης ἂν δὲ πλείους, οὗτοι αὑτοῖς περιποιοῦνται δυναστείαν): 

ὁτὲ δὲ ταῦτα δεδιότες µεταδιδόασι τῷ πλήθει τῆς πολιτείας 
ὸ Δ κ 4 ’ θ 2 δή - θ 9 δὲ ” αν ὸ 8 

ια τὸ ἀναγκάζεσ αι τῷ δήμῳ χρῆσθαι. ἐν ὃὲε τῇ εἰρήνη ὃια 
.] 3 / α 4 9 / , / ο .] 

την απιστἰαν τήν προς ἀλλήλους ἐγχειρίζουσι την Φυλακην 

στρατιώταις καὶ ἄρχοντι µεσιδίῳ, ὃς ἐνίοτε γίνεται κύριος 
2 / ιό / » / . 34 - - 3 

ἀμφοτέρων, ὅπερ συνέβη ἐν Λαρίσσῃη ἐπὶ τῆς τῶν ᾿Αλευα- 
-- 5 - ω) Ν - . ” , ’ Αν 4 - « - 

δῶν ἀρχῆς τῶν περι Ἄτμον καὶ ἐν ᾿Αβύδῳ ἐπὶ τῶν ἑταιριῶν 
α  ὁ / ς Ἰ ὃ / δὲ , . - 
ὧν ἦν µία ἡ ᾿Ἰφιάδου. «γίνονται ὃὲε στᾶσεις καὶ ἐκ τοῦ 

- ε ’ ε . « ’ οἱ . [ων ο) / 

περιωθεῖσθαι ἑτέρους ὑφ᾽ ἑτέρων τών ἐν τῇ ὀλιγαρχις 

αὐτών καὶ καταστασιάζεσθαι κατὰ γάμους ἢ δίκας, οἷον ἐν 

γαμικῆς μὲν αἰτίας αἱ εἰρημέναι πρότερον, καὶ τὴν ἐν 
το ’ . 9 ’ 3 ζω) ε / Δ ’ δὲ 

Ἡρετρίᾳ ὸ ὀλιγαρχίαν τὴν τών ἱππέων Διαγόρας [δὲ] 

5 ὀλιγαρχικῶν Βεκ]ετ, 

12 ὀλιγαρχιῶν] 1 59ο πο οῬ]εοῦίοη {ο 
βἀορθπο νη(Ἡ ΒίαἩτ ἰΠ]ς «Παπρε Του 
Ῥε]κ]ετ΄Β ὀλιγαρχικῶν. Νοῦ ἴλαί Ίπ 
Όλο οἴ]λεχ ο.5δθ ἴ]ετο 6 αΠΥ ἀμΠοιγ. 
Τ{ 18 8ο Θ4ΒΥ {ο ΒΙΡΡΙΥ πολιτειῶν. 

στρατιώταις] “Μετοεπατίθβ, ΄Ῥτο- 
{θβδιοπα] βο]άϊεις,᾽ πολ 85 ᾖἴ]ποβ 

τηαἰηζαϊηοά Ὦγ ἴπο Βρατίαη 6ογετῃη- 
ππεηῦ αὖ ΑίΠεΠΒ, απάετ {με Τητίγ. 

ᾧ γὰρ ἄν, κ.τ.λ.] ΄Ἠε ἵηπ γγ]ιοβθ 

Ἠαπά {16γ Ῥ]ασθ πο οοτωπιαηά.᾽ Όοπι- 

Ῥατο τοῖς, ΧΙ. 104. 
Τιμοφάνης] Τε Ῥτοίμετ οἳ Τήπιο- 

Ίθοη, οοπιπαπἆεά {ιο Οοτπθ μία 

ἴχοορἙ ἵη {πο αγ αραϊηαῦ ΑΤσΟΒ. ἩἨε 
“εβθοοᾷ {οτι 8 ἀεβεροί, ἰακῖηρ ἴπο 

νηο]εθ ρονεγηπιθηῦ ἸΙπίο Ἠίβ ΟΠΏ 

Ῥαπάβ. 
13 μεσιδίῳ] “Απ΄ ατρῖίοτ ῬεύπθεἨ 

ἴλο πο Γαοῦίοηβ.  “«Ἔτοπι εχρετίεπος, 

5 Ὑθ πηιβύ ῬΤΘΒΙΠΙΘ, οἱ ἴπο Ῥαζ- 

ΠαΠ0γ νη]οὮ ὑλμεῖτ ἀοπιεβῖο Γποῦῖοηβ 

οαγγιοἆ Ιπίο πε αἀπιπϊκίγαοη οἳ 

Παβΐσε, 16 Ῥεσαπιθ α ϱεπετα] ῬταοίϊοῬ 

{ο οἶἷθοί, Ὦγ ἴλο παπηθ οῇ Ῥοάεείὴ, α 
οἴίπεη οἱ 8οππθ ποϊσλρουτῖηρ βἰαίο 38 
ὑλεῖτ σεποτα, ]ιαῖγ οτηῖπα] ]αάρε απἀ 

Ῥτθβετνες οἱ {πο ῬεαοῬ,”  Ἠα]απη, 

Ηἱάάΐε 49Ε8, 1. 305, 6. 

τῶν περὶ Σΐμον] απ]ΚΠΟΥΓΏ ΤΘΔΙΙΥ, 38 

ἴλο ἁοαβίβ οἩ {πε ΏςΊης Β6ετΏ {ο Βου’. 

᾿Ιφιάδου] τοίε κ. 621, ποίθ, νηθ] 

{πο οοπ]εοίατο ἴλθτο ρΊνθῃ. 
14 περιωθεῖσθαι] Ῥαβεῖνε, 

ΕΩΠΙ {6116.᾽ 
αὐτῶν] Όοταγ βασσεβίβ ὄντων, απᾶ 

ἴπΠο Ῥτοροβα] 8 αἰ(γασῦνο, α9 αὐτῶν 

ΒΘΘΙΙΒ πού αὖ αἲ] νναηθεᾶ. ΒδίαΗτ τθ- 

ἑτερυ]- 

Ἠετνο]ι- 
610Ώ8 1Π 

12 

ἰαΐπβ αὐτῶν. 6“ ΤἨετηβείΙνεβ αἶδο 

οὗ ιο οἱἱρατο]γ.᾽ 
καταστασιάζεσθαι] 'Ῥεῖηπσ ὭΌῬοτηθ΄ 

ἆοντπ ὮΥ ρατίγ.᾽ 

Ερετρίᾳ] Τε 196 πεϊσηροατ απά 

τινα] Ομα]οῖς, Ἐτοείτία Ἰπ {ο Ῥετίοά οί 

199 ῬτοβροτΙὐγ ἵγαβ οσατο]]σα]. Όοπι- 

Ρατο ΟΗ. ΤΥ. ο, απά ειχε τοίετεηςθΒ {ποτε 

βῖνεη {οτι Ομα]οῖν. ἘὨϊαροτας 15 - 
Κπονη. 

ο]ῖσατ- 
οἨ168. 



Ἠενο]ι- 
{198 ἵπ 
οἴσαν- 
οἩΙθΒ. 

9609 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ϱ. (Ε.) [Τ18. 
/ 2 Δ . / 5 δὲ ὸ / / 

κατέλυσεν ἀδικηθεὶς περὶ γάμον. ἐκ δὲ ὁικαστηρίου κρί- 
ε . ε / / 9, ὃ ω 2 / νι 

σεως ἡ ἐν Ἡρακλείᾳ στάᾶσιο ἐγένετο καὶ ἐν Θήβαις, ἐπ 
4 ” ια / η) 

αἰτίᾳ µοιχείας δικαίως μὲν στασιωτικώς δὲ ποιησαμένων τὴν 

16 κόλασιν τῶν μὲν ἐν Ἡρακλείᾳ κατ᾽ Ἠὐρυτίωνος, τών ὃ᾽ ἐν 

τοῦ 8 Θήβαις κατ᾽ ᾿Αρχίου. ἐφιλονείκήσαν γὰρ αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ 

τό ὥστε δεθῆναι ἐν ἀγορᾷ ἐν τῷ κύφωνι. 

’ .] ] ο 9 . ” - 

17 δικάζουσι καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἄρχουσιν. 

πολλαὶ δὲ καὶ διὰ 
ν. 4 8 - Δ . / ε . ” 9 - 

τὸ ἄγαν δεσποτικὰς εἶναι τὰς ὀλιγαρχίας ὑπὸ τών ἐν τῇ 

πολιτείᾳ τινών ὀυσχερανάντων κατελύθησαν. ὥσπερ ἡ ἐν 

Κνίδφ καὶ ἡ ἐν «Χίῳ ὀλιγαρχία. 
’ 4 . ω / ’ . 

συμπτώµματος μεταβολαὶ καὶ τῆς καλουμένης πολιτείας καὶ 

/ α ιν Δ 

γίγνονται δὲ καὶ ἀπὸ 

” 9 - 9 4 . Δ ’ ’ . 

τῶν ὁλιγαρχιὼν ἐν ὅσαιο ἀπο τιμήματος βουλεύουσι καὶ 
ος , 

πολλακις γὰρ 

τὸ ταχθὲν πρῶτον τίμημα πρὸς τοὺς παρόντας καιρούς, 
ο ’ 9 4 ον 9 [ή . ’ κ . 4 [ο 

ὥστε µετέχειν ἐν μὲν τῇ ὀλιγαρχίᾳ ὀλίγους ἐν δὲ τῇ πολι- 

τείᾳ τοὺς µέσους, εὐετηρίας γιγνοµένης δι’ εἰρήνην Ἠ δι) 

ἄλλην τιν εὐτυχίαν συμβαίνει πολλαπλασίου γίγνεσθαι 
τιμήματος ἀξίας τὰς αὐτὰς κτήσεις. ὥστε πάντας πάντων 

µετέχειν, ὁτὲ μὲν ἐκ προσαγωγῆς καὶ κατὰ μικρὸν Ύινο- 
’ - - Δ ’ ε . ἃ 3 - 

µένης τῆς µεταβολῆς καὶ λανθανούσης, ὁτὲ δὲ καὶ θᾶττον. 

18 Αὲ μὲν οὖν ὀλιγαρχίαι µεταβάλλουσι καὶ στασιάζουσι διὰ 
’ Φ Ψ ς/ δὲ 3 ε ὸ ’ 4. 9 , 

τοιαύτας αἰτίας. ὅΌλως οε" αι ημοκρατίαι καὶ ὀλιγαρχιαι 
»../ Φιτρ . 9 8 9 ’ / ᾿ . . 

ἐξίστανται ένιοτε οὐκ εις τας εναντιας πολιτείας ἀλλ. εἰς 

8 καὶ Ῥεκ]κοτ. 

15 Θήβαις] Τ1ο παππθ οἳ Ατοζα 19 | 
Ῥτοπηϊπθοηί ἵπ Τπεραη Ἠϊβίοι, Ῥαῦ 
Μτ. ατοίθ, Χ. 118, ἆοθβ ποῦ βθειῃ αΡ]6 

{ο οοηπθοῦ {πο απεοἀοίθ Ἠετο ρῖνεη 
νιήὮ 619 Ἠβίοτγ οἱ ΤΊερεβ. 

στασιωτικῶς] «Ιπ α {αοοις βρῖτ]ῦ. 
ἐφιλονείκησαν] ΄ ΤἩεΥ οαττ]εᾷ βο {αχ 

ὑαῖτ ἀεβῖτο {οχ Ῥεγβοπα] οἱ Ῥαγῦγ Υεη- 
6εαπος ΟἨ ἴμεπῃ.᾽ 

κυφῶνι] ΄ρΙ]οτγ.᾽ 
16 Χίφ] Το π]αί ρετίοά ἆοθρ ἐ]β 

τοίεγ 1ο; {ο οσατοΏγ αὖὐ ΟΠ1οΒ, 
Ῥείοτο 1658 τενο]ί τοπ ΑίπεπΒ, Ἐ.ο. 

412, ἵδ πιθηθίοηθᾷ 8 βἰπσι]ατ]γ Ῥτι- 

ἀεηί, 

ἀπὸ συμπτώµατος] “ποπ απ αοο]- 

ἀεπί.᾽ 
τὰς ἄλλας ἀρχάς] Όοπιρατο ἴλε 

Ίαησαασε ἵπ ΤΤΙ. Σ, 6, 7. 
17 πρὸς τοὺς παρόντας καιρούς] ΄Έοτ 

ἴπο πιο Ῥοΐπς,᾽ «6ο ιο ἴμο ιο οἵτ- 
οπΙΒί8ΏΟΘΒ. 

πολλαπλασίου, κ.τ.λ.] «Τ]αί {ιο 
Ῥτορετίγ υη]οὮ νγαβ ταῖθά αἲ α ναι 

ΒΙΤΩ 8Ο Ιηποτθᾶβθθ ἵπ γα]αθ αβ {ο Ῥο 
οδραΡἰο οἱ Ῥοΐηρ ταῦεά αἲ α ΒΗΠΙ ΤΙΔΏΥ 
Ώπηθβ 88 ρτοαί. Τμ βεηίεποῬ ἵβ πού 
α1ζθ τορτι]αχ ἵπ οοηβίταςί]οἩ. 

ἐκ προσαγωγῆς] ΄Ὦ}γ ἀερτοςς.᾽ 
18 1 Ἰανο οπιθὰ κα ἍὨἈῬε]]κοτ 
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[ο Γιο [ο] - - 

τὰς ἐν τῷ αὐτῷ γένει, οἷον ἐκ τῶν ἐννόμων δημοκρατιῶν καὶ 
- Δ 

ὀλιγαρχιῶν εἰς τὰς κυρίους καὶ ἐκ τούτων εἰς ἐκείνας. 
. ” . ’ ε 

Ἐν δὲ ταῖς ἀριστοκρατίαις γίγνονται αἱ σταᾶσεις αἱ 
ια 4 ια ο] Αα “/ - 

μὲν διὰ τὸ ὀλίγους τῶν τιμῶν µετέχειν, ὅπερ εἴρηται κινεῖν 
! λ λ ο) / 
καὶ τὰς ὀλιγαρχίας διὰ τὸ καὶ τὴν ἀριστοκρατίαν ὀλιγαρ- 

/ Ὡ ’ 9 ο) / ΔΝ 9 / ε 4 . 

χίαν εἶναι πως' ἐν ἀμφοτέραις γαρ ὀλίγοι οἱ ἄρχοντες, ου 
’ ὸ 8 8 » / 5 .) ὸ - ὸ 8 - ια ς 

μέντοι ια ταύτον ὀλίγοι. ἐπει ὀοκεῖ γε ὁια ταῦτα και ή 
[ο / ” 

ἀριστοκρατία ὀλιγαρχία εἶναι. μάλιστα δὲ τοῦτο συµ- 
- [ον - - ’ 

βαίνειν ἀναγκαῖον, ὅταν ᾗ τι" πλῆθος τῶν πεφρονηµατισµέε- 
ο ιά κα / 4 9 Δ ὸ ’ ε [ή 

νων ὡς ὅμοιον κατ᾽ αρετήν, οἷον ἐν {λακεθαίμονι οἱ λεγόμενοι 
’ . - « / Δ Ὡ «ἁ / . 

Ἰ]αρθενίαι (ἐκ τῶν ὁμοίων γαρ ἧσαν), οὓς φωρασαντες έπι- 
’ ο) ” κ / 9 ’ ο] ϱ 

βουλεύσαντας ἀπέστειλαν Γάραντος οἰκιστά.. 3Ἀ ὅταν 
4 / ’ ” ᾽ Δ ή . 

τινες ἀτιμάζωνται μεγάλοι ὄντες καὶ μηθενος ἥττους κατ 
Αα [ωὶ . Α 

ἀρετὴν ὑπὸ τινῶν ἐντιμοτέρων, οἷον Λύσανδρος ὑπο τῶν 
9ἳ . “λ 4 Αα - 

βασιλέων. ὮἢἸ ὅταν ἀνδρώδης τις ὦν μὴ µετέχη τῶν τιμῶν, 
ω / ε φ, 99 ’ ’ . / 9, 4 

οἷον Εινάδων ὁ τὴν ἐπ᾽ ᾿Αγησιλάῳ συστήσας ἐπίθεσιν ἐπὶ 
3 μ / ” 4 ε λ 9 - / ε κά 

τους «παρτιάτας. ἔτι ὅταν οἱ μεν ἀπορῶσι λίαν, οἱ 
αν ’ - ζω) [ή εὐπορῶσιν' καὶ μάλιστα ἐν τοῖς πολέμοις τοῦτο γίνεται. 

’ 4 ιο - 9 Π ε .] Δ . 

συνέβη δὲ καὶ τοῦτο ἐν Λακεδαίμονι ὑπὸ τὸν Νεσσηνιακὸν 

ἃ τὸ Ῥε]]κογτ, 

πιθΩΔΙοΏΒ 158 οπββῖοη ὮΥ οηπο ΜΒ. 
κυρίους] “ἀοβροίῖσα!, /΄αὐρο]αίο, 

εέ πν]]]κΠητ]σο]ιο,” ΓοττΏς ἵη νυη]ο]ι ἐλεῖτ 

τθβρεονο Ῥτϊποῖρ]εβ αἆτο ἀεγε]ορεά 

ψηλοί ΑΏΥ οἩθο], νου πο Ίων ἵβ 

βοῦ αβιἆθ. Όοπιρατο Ἠϊ5 ἀῑν]βίοπ ος 
ἀεπήοστασῖθβ απᾶ οἩσατομίες ἵπ ΥΠ. 
(Ψ1.) 6πᾳαΡ8. 1ν. απ γΥ. 

ΥΤΙ. Ἱ διὰ τὸ καὶ τήν, κ.τ.λ.] 
ΟΕ οοιτβθ, 8ο {3 88 ἴΠ6Υ αρτοε, ἴἩεγ 
ψοα]ά Ῥο Παβρ]θ {ο ὗλμε βαπθ Ππῄπεποςς, 

δοκεῖ γε] ΄βΘΕΠ1Β,᾽ απά γεί 15 ποῦ.᾽ 
2 τι πλῆθος] ΤΗ]8 οἸαπσο 1 οοπθὶάοτ 

πιρεταίίνοΙγ τοφυῖτοὰ ὮΥ ο 8ΕΠΡΘ, 
αθΐπ ΥΠΙ. (ΥΤ.) ντ, 12. « πεη (μεν 

Ῥθα πιτηΡετ οἱ Πὶρ]ι-αρ]τ]υθά ΏπθΏ, ΤΩΘΠ 
οοπβάεπὲ η λπεπιβείνθ αἱ Ῥεῖης 
εαυα] ἵηπ πιετὶῦ ο ὑλπεῖτ ϱογετποῖΒ. 
1 αἸου]ά στεαΏΙγ Ῥτθίευ ὁμοίων ο 

ὅμοιον 38 {ΥΓ 38 ΒΘΠΒΟ σο68, απά Ἱέ 18 

αἀορίεά ὮΥγ Οοταγ. ἈῬιαῖ ὅμοιον ΤΙΔΥ 

Ῥο τοίζεττοά {ο πλῆθος, απά πο ο αησο 
18 ποῦ αΏβο]αθεΙγ ἨΘΟΘΒΒΑΣΥ. 

Παρθενίαι] Μετ, Ὠογίαπθ, π. 85, 

ατοίε ΤΠ. 512. 

ἐκ τῶν ὁμοίων γὰρ σαν] ΤΕ ὠχ]ε 18 
σεπιαῖτπο, 1 ατη οὐ α Ίοβ8 6ο απάετρίαπά 

16, Τὸ πιαβί, 1 ὑμ]π]ς, Ὦο ἴ]ιο αἀάϊδίοηυ 

ο{ βοππθ Ἰσποταπῦ ΟΟΠΙΤΙΘΗ{ΑΤΟΓ. 

Λύσανδρος] Ῥεε ΟἨ. Τ. το, ποῦθ. 

8 ἐπ᾽ ᾽Αγησιλάφ] Τηϊ8 παπθύ τηεαπ 
ἐπ {πο τεῖσηῃ οἱ Αρερίαιβ, Ὀαυ 1 
ελοι]ά Ῥτείεγ {ο τουά ᾽Αγησιλέω, ἴλε 

ρεη]νο. Της 16 ο οοΠΙπΙΟΠΘΙ ο0- 

αἰγαοῦίοη οἱ ἐπί, λεν 16 18 αβοά {ο 

πηαχ]ς πηςθ, Βομποαϊάετ τοαάς ᾿Αγησι- 

λάου. Έοτ ΟΙπαἆομ)Β οοηβΡΙΤΑΟΥ, 58ο 

ΧοαπορβοἨ, Σ161. τι. 3. 

ῄ 
Ἠενο]ι- 
{Ἴοηβ 1η 

αὐ1βίοοταᾶ- 
οἱθΡ. 



Ἠενο]α- 
{10ΠΡΒ 1η 

ΑΤΙΡΡΟΟΤΑ- 

0168. 

1907 4 μέγας ῆ 

ὅ Ἰηδικὸν πόλεμον καὶ ἐν Καρχηδόνι ”Αννων. 

864 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ϐΘ. (Ε.) [Τμη. 
’ δμ δὲ . - 3 ο α / ’ 

πολεμον. Ίλον ὁε και τοῦτο ἐκ της υρταίου ποιήσεως 
Α ’ . . 

τῆς καλουμένης Εὐνομίας" θλιβόµενοι γαρ τινες διὰ τὸν 
’ ”- ’ 

πόλεμον ἠξίουν ἀνάδαστον ποιεῖν τὴν χώραν. ἔτι ἐαν τις 
[-ἳ ’ - ! 

καὶ δυνάμενος ἔτι μείζων εἶναι, ἵνα µοναρχη, ὦσπερ 
5 ’ - / ε ’ . 3 

ἐν Δακεδαίμονι δοκεῖ Παυσανίας ὁ στρατηγήσας κατα τον 
.] λύονται δὲ 

. / ο - . ε α) / 3 ] ” 

μαλιστα αἳ τε πολιτεῖαι και αἱ ἀριστοκρατίαι διὰ τὴν ἐν 
νι 4 . λ 

αρχη γαρ το 
Λ - - 4 [ο / ὸ / .) 

μη μεμῖχθαι καλῶς ἐν µεν τῇ πολιτείᾳ Ἰμοκρατίαν και 

9» Αν ” ’ - ὸ ’ / 

αὐτῇῃ τῇ πολιτείᾳ τοῦ δικαίου παρέκβασιν. 

ὀλιγαρχίαν, ἐν δὲ τῇ ἀριστοκρατίᾳ ταῦτά τε καὶ τὴν ἄρε- 

τήν, μάλιστα δὲ τὰ δύο λέγω δὲ τὰ δύο ὃημον καὶ ὀλιγαρ- 

χίαν' ταῦτα γὰρ αἱ πολιτεῖαί τε πειρῶνται μιγνύναι καὶ 

6 αἱ πολλαὶ τῶν καλουμένων ἀριστοκρατιῶν. διαφέρουσι γὰρ 

.τ 

’ - . . 

τῶν ὀνομαζομένων πολιτειῶν αἱ ἀριστοκρατίαι τούτῳ. καὶ 
Ν α Ἡ Μο η ε λ [Ὀ ε δὲ ο / 9. 

διὰ τοῦτ) εἰσὶν αἱ μὲν ἦττον αἱ 9ὲ μᾶλλον μόνιμοι αὐτῶν. 
9 8 9 ’ ο Δ Δ 9 ’ 9 

τας γαρ ἀποκλινούσας μάλλον προς τήν ὀλιγαρχιαν ἀριστο- 
 ν διό- 

- - ’ - 

περ ἀσφαλέστεραι αἱ ποιαυται των ἑτέρων εἰσίν' κρεῖττόν 

κρατίας καλοῦσιν, τὰς δὲ πρὸς τὸ πλῆθος πολιτείας. 

Ἱ . κ. Ἱ ” 3 - 3” ” 

τε γαρ το πλεῖον, καὶ μᾶλλον ἀγαπῶσιν ἴσον έχοντες. 
ε δ » - ) / ολ ε / ὸ δώ 8 « Π : 

οι εν ταῖς εὐπορίαις, ἄν ή πολιτεία 9ιὸφ τήν υπεροχήν, 

ὑβρίζειν ζητοῦσι καὶ πλεονεκτεῖν. ὅλως ὃ) ἐφ᾽ ὁπότερον 

4 Ῥυρταίου] Ἐ ου 18 1{9 απᾶ Ἠ18{οτγ, 
νηθὮ {πο ΤΘΟΘΑΒΒΑΤΥ ΤΕ{ΘΤΕΠΟΘΑΒ, 88 

κΙ{Η, Βίου. Ὠίαί. 

τὸν Μεσσηνιακὸν πόλεμον ] Το βοοοπά 
Μεβεεηῖαη Ὑναγ. 

Ἐὐνομίας] ἀτοίΐθ, π. 572. 

ἀνάδαστον] βεε ΟΗ. Ὑ. 5. 

ἵνα μοναρχῇ] 8ο. στασιάζει. 
Παυσανίας] 5εο ΟΗ. 1. το. 
"Αννων] ἀτοίςε, Χ. 552, ποῦθ. Ἠεετεη, 

Α/γίσαπ Λαίίοπθ, 1. ΤΙ2; 3180 ο) αβῖτἩ, 

ΧΧΙ. 4, ““τορΏάτη Ἰπναάετε, Ἰπθετίεσίο 

βεπαία, οοπαίας εβῦ Ἡαππο. 

5 ἐν αὐτῇ τῇ πολιτείᾳ] “Τη ἴ]εαο- 

{πα] οοπβΙαὔ]οηπ οὗ {Πο ϱογθγηπηεη(᾽ 

ἐν μὲν τῇ πολιτείᾳ, κ.τ.λ.] ΤΗ ἵβ 

οοηβϊβίοπί πυηι 15 Ίαηραασε, ΥΠ. 
(4Υ.) νΠ. 68, ο. 

6 διαφέρουσι] 15 Οχὶς ΄ ἀῑ[εν ατιᾷ ατθ 
βαρεγίοσ {ο 1’ 

ὀνομαζομένων] Βεε ΥΠ. (Υ.) νπῃ. 
τ. Τηϊ8 Ῥαββασε 18 ἵπ {ανοατ οἱ ἴε 
οπαπσο {]ετο αἀνοσαίεά οἳ νοµιζοµένη. 
1η{0 ὀνομαζομένης. 

αἱ τοιαῦται] βο. αἱ πρὸς τὸ πλῆθος 
ἀποκλίνουσαι. 

τὸ πλεῖον] Αο. ἀρίθμῳ ΄ἵπ πΙπιβος,᾽ 

Όλο παπηοτῖσα] τδ]οσ]{γ. 

μᾶλλον ἀγαπῶσω] ΄ Απά ἴἶεγ ατα 

ΠΙΟΤΘ Ἰπο]πεᾶ {ο αοφπΊεςοθ ἵπ ἴμθ 

ΒΙΠΙΡΙΘ θᾳπαΗ0γ, νηετεας {με νγδα]{Ἡγ, 

ΙΓ Όιο {ον οἳ σονεγηιπεηί τεοορθηῖβθ 
ὑλεῖτ βαροτ]οτΙϐγ, ἆο ποῦ τοβῦ οοπθεπό 
να 0119, Ῥα{ στουγ Ιπβο]επῇ, απά ρταςρ. 

αὖ ΤΠΟΤΟ.᾽ 
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ἂν ἐγκλίνη ἡ πολιτεία. ἐπὶ ταῦτα µεθίσταται ἑ ἑκατέρων τὸ Ἐονοῖα- 
10Π8 1ῃΠ 

αΓ15ίοοτα- 

6168. 

σφέτερον αὐξανόντων, οἷον ἡ μὲν πολιτεία εἰς 9Ώμον, ἀρι- 

στοκρατία 9) εἰς ὀλιγαρχίαν. ᾖἩ εἰς τἀναντία, οἷον ἡ μὲν 

ἀριστοκρατία εἰς δῆμον (ὡς ἀδικούμενοι γὰρ περισπῶσιν εἰς ὃ 

τοὐναντίον οἱ ἀπορώτεροι), αἱ δὲ πολιτεῖαι εἰς ὀλιγαρχίαν: 

µόνον γὰρ µόνιμον τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἴσον καὶ τὸ ἔχειν τὰ 

αὑτῶν. συνέβη δὲ τὸ εἰρημένον ἐν Θουρίοις" διὰ μὲν γὰρο 

τὸ ἀπὸ πλείονος τιμήματος εἶναι τὰς ἀρχὰς εἰς ἔλαττον 

Ἀοτέβη καὶ εἷς ἀρχεῖα πλείω, διὰ δὲ τὸ τὴν κώραν ὅλην 

ἡ γὰρ πο- 

ὁ οὲ 

δῆμος γυμνασθεὶς ἐν τῷ πολέμῳ τῶν φρουρῶν ἐγένετο κρείτ- 

τοὺς γνωρίµους συγκτήσασθαι παρὰ τὸν νόμον" 

/ 3 ’ Ὡ ς/ »/ - 

λιτεία ὀλιγαρχικωτέρα ἦν, ὥστε ἐδύναντο πλεονεκτεῖν" 

ς 5 - ” ’ ς / - ” 

των, ἕως ἀφεῖσαν τῆς χώρας ὅσοι πλείω σαν ἔχοντες. 
8 Ν ’ .) . 

ἔτι διὰ τὸ πάσας τὰς ἀριστοκρατικὰς πολιτείας ὀλιγαρ- 
Ν ω] [ων - Ὡ 

χικὰς εἶναι μᾶλλον πλεονεκτοῦσιν οἱ γνώριµοι, οἷον καὶ ἐν 
/ 3 ες. ε 3 / ” 1 ” Λακεδαίµονι εἶς ὀλίγους αἱ οὐσίαι ἔρχονται' καὶ ἔξεστι 

. ιό ο) / - / - 4 ’ 

ποιεῖν ὃ τι ἂν θέλωσι τοῖς γνωριµοις μάλλον, καὶ κηδεύειν 

7 ἐπὶ ταῦτα] ΄ Τί 16 Ιπίο ἴβ οηθ 
οἱ 155 ἔπγο οοηβϊθαοπί οἰεπιοπίς πα 16 

ολαπρθβ.᾽ 

ἑκατέρων] ΄ ΑΑ οαοἩ ος {ιο ὄνγο ἐτιεβ 

{ο 1Πποτθαᾶβο 155 Ιπβῄπεηοσθ.᾽ 

οαπ1θ πιοτθ ο]]σατο]]οα]. ἨεποῬ οΆτηθ 

 Το-αοὔ]οη Ἰπ 8, ἀεπιοσταδίοα] 86ΠΡΟ. 

πλείονος] “ἴοο Ἠϊσαπ α απαΠβοα- 

ὔομ,  Ὅπ οεη8 ἴπορ 6Ιενό,” Βί, 

Ἠ Πα]το. 
εἰς ἔλαττον, κ.τ.λ.] ΄ Τέ νγας ομαπσεά 

ΙΠπ{ο 8 Ίοψγες ταίθ (8ο. τίμημα), απᾶ {]ιθ 

ΏΊΤΩΡΟΣ ΟΓ πιαρ]βίταοϊθα νγαβ Ιπογθαβθς.᾽ 

Τη18 16 οπθ αύερ οἱ ἴπο το-αοθῖοη {ο- 

ψ/ατάβ ἀεΠΙΟΟΤΑΟΥ. Ἔπεη ϱ99Π1Θ8 ἴ]θ 

βθοοπά Ροῖηέ, ἵπ ὙνΠΙοἩ {ο οἱσαγοῖνγ 
Ἠαά σοηθο ἴοο {α5. 

ὀλιγαρχικωτέρα] ΄Ἰαά α βίτοησ ο]ῖ- 
ρατο]ῖσα] (επάθπογ.᾽ 

8 περισπῶσιω] ΑΆο. περιέλκει πε- 

ριάγει, ΄ Τπεγ ἄτανν 16 τουπά {ο.) 

µόνιµον τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἴσον, κ.τ.λ.] 

Τη οἴμετ ἸΥοΤάΒ, µόνον γὰρ µόνιμον τὸ 

Ἐ]εβε ατθ {1ο Όνο στεαί ἆἷ- 

ν]βῖοΏς οἱ Ρο] ]οα] ]αβίσο; {πε Ετδυ 
Ἰ ἴλο Ῥτίποῖϊριε οἳ τὸ διανεμητικὸν 
δίκαιον, ιο βεοοπᾶ, ἴ]αῦ ο{ τὸ διορθω- 

δίκαιον. 

τικό», ΕΙ. ν., ΟΠαρ8. νΙ. ΥΠ. 

ϱ τὸ εἰρημένον] Ἁγπαῦ ἆοεβ υπ] τείετ 

ιοί Μις ἵ6 ο οαττ]εᾷ Ῥαο] {οδ, 

ἴ]ε τὴν ἐν αὐτῇ τῇ πολιτείᾳ τοῦ δικαίου 

παρέκβασυω, ος βλοα]ά 16 Ῥο ταί]ετ, 

«ΎΨο ἨἸανε απ Ἰηβίαπος οἱ 0Π18 ὑννο[ο]ά 

ομαπσο ἵπ Τματῃ τ Τηο οτἱρίπα] οοἩ- 

βΟθιθίοη Ιθαπί 0ογατάβ Ὑγεα]Ἡ, αη 

οἱσατοἩγ. ἜΤπίδ επάεπογ να πού 

ολεσ]κεά, απᾶά {ο ρογετηπιοπῦ Ὦ6- 

τῶν φρουρῶν] ΄Τ]ο ραατᾶβ, ΠΠΘΓΟΘ- 

ΠαΙΥ, 16 Ὑγου]ἀ αρρεας, πιαἰηἰαϊπεά Ὦγ 

με οσατο]ς. 

10 ὀλιγαρχικὰς εἶναι μᾶλλον] «Ίαν- 

ης Ἠιοτθ οἱ {πο ο]ἱσατο]λῖσα] ]ατ οἳ 
{πο ἀεπιοσταῖσα] οἸαταοίογ.᾽ 

καὶ ἐν Λακεδαίμονι] Βο ἴλαί Ατὶκζοί]ο 

οοπβΙἆθτβ {ο Ῥτοροτ οἨατασίετ οἱ {μα 

Ταοθάςθηοπῖαπ οοηβ](αθῖοη {ο Ἠανο 

Ῥθεπ ατὶβοσταδ]σα], 
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' / 

Ῥονο]ι- ὅτῳ θέλωσιν. 
{61οἨ8 1ῃ 

απκίοο- πρὸς Διονύσιον κηδείας ὃ ἐν δηµοκρατίᾳ οὐκ ἂν ἐγένετο, 

ο οὐδ' ἂν ἐν ἀριστοκρατίᾳ εὖ µεμιγµένη. Ἰάλιστα δὲ λαν- 

1907 Ἡ 1 θάνουσιν αἱ ἀριστοκρατίαι µεταβάλλουσαι τῷ λύεσθαι κατὰ 

μικρόν, ὅπερ εἴρηται ἐν τοῖς πρότερον καθόλου κατὰ πασῶν 

τῶν πολιτειῶν, ὅτι αἴτιον τῶν μεταβολῶν καὶ τὸ μικρόν 

ἐστιν' ὅταν γάρ τι προῶνται τῶν πρὸς τὴν πολιτείαν, μετὰ 
τοῦτο καὶ ἄλλο μικρῴ μεῖζον εὐχερέστερον κινοῦσιν, ἕως ἂν 

12 πάντα κινήσωσι τὸν κὀσμον. συνέβη δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῆς 

νόμου γὰρ ὄντος ὁιὰ πέντε ἐτῶν 

Ν .] ” 

διὸ καὶ ἡ οκρῶν πόλις ἀπώλετο ἐκ τῆς 

Θουρίων πολιτείας. 

στρατηγεῖν, γενόμενοί τινες πολεμικοὶ τῶν νεωτέρων καὶ 

: παρὰ τῷ πλήθει τῶν φρουρῶν εὐδοκιμοῦντες, καταφρονή- 

σαντες τῶν ἐν τοῖς πρᾶγμασι καὶ ιν όν, ῥᾳδίων κατα- 

σχήσειν, τοῦτον τὸν νόµον λύειν οκρησν αν ιόν, ὡστ] 

ἐξεῖναι τοὺς αὐτοὺς συνεχῶς στρατηγεῖν, ὁρῶντες τὸν δῆμον 

13 αὐτοὺς χειροτονήσοντα προθύμως. οἱ ὃ) ἐπὶ τούτφ τεταγ- 

µένοι τῶν ἀρχόντων, οἱ καλούμενοι σύμβουλοι, ὁρμήσαντες 

τὸ πρῶτον ἐναντιοῦσθαι συνεπείσθησαν, ὑπολαμβάνοντες 

τοῦτον κινήσαντας τὸν νόμον ἐάσειν τὴν ἄλλην πολιτείαν, 

ὕστερον δὲ βουλόμενοι κωλύειν ἄλλων κινουμένων οὐκέτι 

πλέον ἐποίουν οὐθέν, ἀλλὰ µετέβαλεν ἡ τάξις πᾶσα τῆς : 

πολιτείας εἰς δυναστείαν τῶν ἐπιχειρησάντων νεωτερίζειν. |. 

Λοκρῶν] Τὲ οεαβθά {ο Ῥο α {9ο οἳογ, 

Φπὰ ατα θε]γ γγας τενο]αοπ]βοᾶ, Τὲ8 
οοπηθοΊοη γη ΤῬϊοηπγαίας ἵδ οἶα- . 
ταοῦετῖθθά 8 απ αοῦ οἳ ρτανε Ἱτῃ- 

Ῥγαάεποθ, 8εο τοῖς, Χ. 663, πτ. 187. 

10 να {πο γοιησεγ ΓἱοπγβίΙβ νο 

οαιιθεά 108 ταῖπ. Ἠίδ πιοῦμθγ νγας ἃ 
1,οοτΙαΏ ΨΓΟΠΩΒΗ. 

ΙΙ πρότερον] ΟΠ. ΠΤΙ. το. 
τι προῶνται] ΄Ί8νο αραπάοπθά 8οπιθ 

οη6 Ροϊηῦ,) 
εὐχερέστερον ] ́ππογθ ϱαβ11γ.) 
καὶ ἐπί] Νοῦ οπ]γ ἀῑά ἴ]ε οἩαπρος 

πηθΩΡΙοΠΘᾶ, δ 9, ἴακο Ῥ]ασε, Ῥαέ 1β 

Ἀ]δο. 

12 διὰ πέντε ἐτῶν] ΄Αί απ Ἰπήεγνα] 

οἱ ποῦ 1688 ἴπαπ Πνο γθα1ς.᾽ 

τῶν ἐν τοῖς πράγµασι] «Τ]οβο Ἱπ. 
Ῥονεγ.᾽ 

κατασχήσευ] 
6βαοσθεά,᾽ 

µατα, 
Ῥαπάς.᾽ 

13 ἐπὶ τούτῳ] «νο ρτενεηύ {μίᾳ.᾽ 

σύμβουλοι] Ίο Επιά Ελ] θυπα ἵη αδθ , 
οὐ ΑίμεπΑ, οὐ. Απ. τ38, Ὀαῦ ἵπ Βασ] 
ὃ 8ΕΏ8Θ ἃ5 {Πο οπθ Ἠετο τοφι]τεᾶ, 1 
οδηποῦ Επά 16 εἶδεν]ετο. 

τῶν ἐπιχειρησάντων] « ἵπ 

οἩαπρς,) 

“ο]ά ναῖν ου, Ί 

ος βαρρίγίης τὰ π ράγ- 
{ρεῖ {πο ϱονετππηεηέ 1πζο ἐλαῖς - 

ιο 4 
Ἠαπάς οἱ ἴἶνε ππεη γνλο αἰθεπιρίεά ἐο 



ΥΤΠΙ. (1) 8.] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ϐ. (8) 9607 
- 9 ε / ΄ ε η ἃ . ε ω ϱ -ἲ 3’ 

πάσαι ὃ αἱ πολιτείαι λύονται ὅτε μεν ἐξ αὑτών ὁτε ὃ 
Ὁ ” θ ο) ϱ) ιά λ ’ ο] λ / ἳ ’ . 

ἔξω εν, Όταν ἐναντια πολιτεία ἢ Ἠ πλησιον ἩἸ πὀρρω µεν 

ἔχουσα δὲ δύναμιν. ὅπερ συνέβαινεν ἐπ᾽ ᾿ Αθηναίων καὶ 
7 ε 4 νι 9 ' - ο 8 ] 

Λακεδαιμονίων οἳ μὲν γὰρ ᾿Αθηναῖοι πανταχοῦ τὰς ὁλι- 
’ ν 

γαρχίας. οἱ δὲ Λάκωνες τοὺς δήμους κατέλυον. "Ὃθεν μὲν 

οὖν αἱ μεταβολαὶ γίγνονται τών πολιτειών καὶ αἱ στάσεις, 

εἴρηται σχεδόν. 
Ώ ϊ ’ 8 - 4 8 ε ’ 

Ἡερὶ δὲ σωτηρίας καὶ κοινῇ καὶ χωρὶς ἑκάστης πολι- 
/ αν , Φ ρα - ι 5 . . 

τείας ἐχόμενόν ἐστιν εἰπεῖν. Πρῶτον μὲν οὖν δῆλον ὅτι, 
3’ ἤ 5 ὸ . Γωὶ θ / ε λ ” ή 4 ού 

εἴπερ ἔχομεν ὁἱ ὧν φθείρονται αἱ πολιτεῖαι, ἔχομεν καὶ ὃι 

ὧν σώζονται" τῶν γὰρ ἐναντίων τἀναντία ποιητικά, φθορὰ 

δὲ σωτηρίᾳ ἐναντίον. ἐν μὲν οὖν ταῖς εὖ κεκραµέναις πολι- 

τείαις. ὥσπερ ἄλλο τι δεῖ τηρεῖν ὅπως μηθὲν παρανομῶσι, 
. ’ Δ Ν ’ ’ ΔΝ 9 

καὶ μάλιστα το μικρὸν φυλάττειν' λανθάνει γὰρ ἐπεισ- 
’ ς/ 3 

δύουσα ἡ παράβασις, ὥσπερ τὰς οὐσίας αἱ μικραὶ δαπάναι 

ὁαπανῶσι πολλάκις γινόμεναι. λανθάνει δὲ ἡ µετάβασις 
Ν Δ .) 3 ’ / / λ « / 

διὰ τὸ μὴ ἀθρόα γίγνεσθαι" παραλογίζεται γὰρ ἡ διάνοια 
- Δ 

ὑπ αὐτῶν, ὥσπερ ὁ σοφιστικὸς λόγος εἰ ἕκαστον μικρόν. 
- ο) ” 4 ς ” .) 

τοῦτο ἔστι μεν ὡς, ἔστι ὃ 
λ / ο ”, λ ΑΔ 

και παντα. ως ου Το γαρ 

' λ , » 
και τα παντα ου 

μικρῶν. 

. . 
ὅλον μικρόν, ἀλλὰ σύγκειται ἐκ 

/ 4 Ὡ 4 Ν ’ 4 5 4 ω) 

μιαν µεν οὖν φυλακην προς ταύτην την άρχην δεῖ 

τ4 ἐξ αὑτῶν] Τηϊ8 υνοα]ά Βεεπα {ο 

ἀείοτπαῖηθ ἴ]ιθ ΒεΏβθ οΕ ΥΙ, 1ο. 

δαπανῶσι] “Αρεπά,)᾽ έταπ οπῦ, «ϱκ- 

Ἠατβύ.  Όοπιρατθ Πο οχρτθββίοΏη 1η 

πόρρω µέν, κ.τ.λ.] 'ΤποαρΏ ἀϊωπί, 
γεῦ ρουεγ[ι].) 

ἐπ᾽ ᾿ Αθηναίων καὶ Λακεδαιμονίων] 

Της 15 απ οὰᾷ οκρτεβείοη, Ίπ ἴμπα 
της πηθη 0Π ΤΟ Ῥουγεσβ εχϊσθοά αβ 

τῖνα]ς, απᾶά ἀῑν]ιάεά {πο (τεε]ς Ῥρο] σα] 
πγοτ]ά Ῥεύνγεει Έλμθπα, Ύγεγθ 1η Ταοῦ ἴμο 

ατοεῖς Ρο] σα] υγοτ]ᾶ, α πιο ἁῑδίαπί 
πουν {οτ ΑτβίοῦΙθ. Όπ {ιο αὐαζεππεπί 

19βε]Ε, 59ο (τοίθ, ΥΙ. 45. ήΤύ πεθᾷβ πο 

1Παβσαῦῖοη Ἠετο, 

ΥΤΤΙ. 2 ὥσπερ ἄλλο τι] Βεο ΤΥ. 
(ΤΙ) αντ, 6, (88 ἨΙΟἩ 886 ΑΠΥ 
οἴ]οι Ῥροϊηί, ποτ ἴλαη απγθμίης 

εἱβο.᾽ 
ἐπεισδύουσα] ΄ οτθερῖηρ 1πΠ.᾽ 

ΤἩἨπογάϊάες 1Υ. 3, δαπανᾶν τὴν πόλω, 

ση Ατποιάς ποίθ, 

8 λανθάνει δὲ ἡ µετάβασις] Τηϊβ 

οΊατβθ β6ΘΙΩΡ {ο πηθ βαρετβποιβ, ἙὮΥ 
α βΗσ]ῦ οἼαηρο Ἰη {1ο βορρῖηπς, ραί- 
πρ α οοἶοη αὖ γωόμεναι, 1 Ἠανο ἆθ- 

{αο]μεά 16 48 τηπο]Ὦ 48 ροββῖρ]ο, 

παραλογίζεται] 1 ἴακο ἴλμ]ς ἵπ νο 
Ῥαββῖνο Β6Π8Θ. Τη ταϊπά 18 1οά {ο 

ΑΏ ΘΓΤΟΠΘΟΣΒ ΟΟΠΟΙΙΒΙΟἨ,᾽ 

ὑπ) αὐτῶν] βο, τῶν δαπάνων. 

ὁ σοφιστικὸς λόγος] Ἴ]ο {α]αογ 
έποετναβ) 6αγ8 Βο]ποϊάσν, 

4 πρὸς ταύτην τὴν ἀρχήν] ΄ Ασαϊπεῦ 

{ΠΒ οοπαππεποθιποπύ ο {ιο οιαησο,᾽ 

Ἠενο]α- 
9ἨβΒ ἵπ 

ἀΤΙΒΤΟΟΤΑ- 

οΙΘΒ. 

14 

9 
Οααβ6ς ος 
βαρ1{Υγ 
αηπΏᾶἆ οοη- 

βοτνα/{Ιοη, 

οΌο 
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Οωιξος οἳ ποιεῖσθαι, ἔπειτα μὴ πιστεύειν τοῖς σοφίσµατος χάριν πρὸς 
βίαὈΙΠγ 
απ 60Ἡ- 
βθγναὔοη. 

ΔΝ - ’ ια) ’ .] ε . - ” 

το πλῆθος συγκειµένοις" ἐξελέγχεται γαρ υπο τῶν έργων. 

ποῖα: δὲ λέγομεν τῶν πολιτειῶν σοφίσµατα, πρότερον 
3/ ” δ᾽ λα 5/ 5/ / 2 / ) 

1398 5 εἴρηται. «ἔτι ορᾶν ὃτι ἔνιαι µένουσιν οὐ µόνον ἀριστο- 
3 λ . λ ον Ὁ . 

κρατίαι ἀλλά καὶ ὀλιγαρχίαι οὐ διὰ τὸ ἀσφαλεῖς εἶναι τὰς 
/ . 4 8 .] Ὁ) Α ] φ - 5 - 

πολιτείας, ἀλλὰ διὰ τὸ εὖ χρῆσθαι τους ἐν ταῖς ἀρχαῖς 
’ 3 Αα - η ”- 

"γινοµένους και τοῖς ἔξω τῆς πολιτείας καὶ τοῖς ἐν τῷ πολι- 
4 4 .] ’ α . -- Α 4 

τεύµατι. τοὺς μὲν μὴ μετέχοντας τῷ μὴ ἀδικεῖν καὶ τῷ τοὺς 
αν] α 3 . 

ἡγεμονικοὺς αὐτῶν εἰσάγειν εἰς τὴν πολιτείαν, καὶ τοὺς μὲν 
/ η α) . 9 5 ’ 8 ν 4 9 ’ 

φιλοτίμους μή ἀδικεῖν εἰς ἀτιμίαν τοὺς δὲ πολλοὺς εἰς κερ- 
ὸ Δ ει 4 δὲ Δ 4 ’ - Α 5 ’ 
ος, προς αυτους ὁε καὶ τους μετέχοντας τῷ χρΊσθαι αλλή- 

“ 
- ο] Δ Αα ω) 

6 λοις δημοτικῶς. ὃ γαρ ἐπὶ τοῦ πλήθους ζητοῦσιν οἱ δη- 
λ Δ - - : 

μοτικοὶ τὸ ἴσον, τοῦτ᾽ ἐπὶ τῶν ὁμοίων οὗ µόνον δίκαιον 
. ια κ ην - 

ἀλλὰ καὶ συμφέρον ἐστίν. διὸ ἐὰν πλείους ὧσιν ἐν τῷ πο- 
9 - ” ’ 

λιτεύματι. πολλὰ συμφέρει τῶν δημοτικών νοµοθετηµάτων, 
Ὁ λ λ 4 

οἷον τὸ ἑξαμήνους τὰς ἀρχὰς εἶναι, ἵνα πάντες οἱ ὅμοιοι µε- 
’ ο 9 Ὀ) - ” δν ο) λ 5 

τέχωσιν' ἐστι γαρ ὥσπερ δῆμος ἤδη οἱ ὅμοιοι, διὸ καὶ ἐν 
. ’ ϱ/ 

τούτοις ἐγγίγνονται δημαγωγοὶ πολλακις, ὥσπερ εἴρηται 

7 πρὀτερον. ἔπειθ) ἧττον εἶ, δυναστείας ἐμπίπτουσιν αἱ 
3 9 λ / 

ὀλιγαρχίαι καὶ ἀριστοκρατίαι.. οὐ γὰρ ὁμοίως ῥάᾷδιον 
η 3 4 Δ 

κακουργῆσαι ὀλίγον χρόνον ἄρχοντας και πολύν, ἐπεὶ διὰ 

τοῦτο ἐν ταῖς, ὁλιγαρχίαις καὶ δηµοκρατίαις γίγνονται 

σοφίσµατος χάρω] Οοπιρ. ΥΠ. (Υ.) 
ΧΤΙΙ. Ἱ, ὅσα προφάσεως χάριω σοφί- 

ζονται. Ίπ ποϊῃεγ Ῥ]αος ἵ6 1ῦ Υετγ 

6ΔΑΥ ο (ταηβ]αίο ο 6ΧΡΤΕΘΒΑΙΟΠ, ϱ1π 
ἴλο αγ οἳ ἀεγνίοθβ,᾽ {ο ΔΠΒΥΓΕΣ ἴῃε 

Ῥάτρο»θ ο{.᾽ 

5 τοὺς ἡγεμονικοὺς εἰσάγευ] ΄Ἑγ 

Ἱπίτοάποῖπς Ιπίο {θ σογεγηπηθηῦ {Ποδθ 

αΠποηΏρς6 μετα νο αἶουγ οπραοἵγ {ου 

δονειπ]ησ.᾽ Τε τὶρηίἹηύτοάιοδίοη οἱ 

ηενγ εἸεπιεπίβ υγοι]ά 86επ πο στοαῦ 

εδ οἱ ιο νηβάοπη οἱ Αα. σογυεγηῖηρ ο]]- 

Ρ4ΤΟἨΥ οςἳ αΤΙΒΙΟΟΤΑΟΥ. | 

τῷ χρῆσθαι ἀλλήλοις δημοτικῶς] 'Ἑγ 

αοὔηςο ἰονατάβ οηπθ αΠοΐμθς οη ἆεΠΠο- 

οταῦ]οαὶ Ῥτϊποῖριθα, ΤΠ (ταο Ῥείη- 
οἴρ]ο οἳ αη ατἰβίοσταογ ἵς βἰαῦεά ὮΥ 

Ατπο]ά {ο Ῥο Ῥεγίεοί οᾳπαΠϐγ νι | 
ἴλο Ηποϊθς οἳ 1655 οὗ/Ώ Ῥοάγ, απά πο αἩ- 
Βο]αίο βαρετίοτΙϐγ οἱ ἐλαί Ῥοάγ ουεγ 

ἴμο τοβῦ, 

ἵη {]μ]ς Ῥαββαρς.. 

6 ἐπὶ τῶν ὁμοίων' 

ο ὮῬ96Γ8.᾽ 

8 ἃ Ῥοβδοσαἱ ὕθττα οὐ Βρατία 18 γγε]] 

ΚπογἩ. 

δῆμος ἤδη, κ.τ.λ.] “Ἑγ νὶιτίαο οἳ 

ὑμαῖτ θα πα1ὔγ, ἴΠεγ ατα, γη Ιπ ἴμθ 
Ππηθς οἱ ἰλΠαῖτ ΟΠ Ῥοάγ, ἃ ἆθπιο- 

ΟΓΟΥ.᾽ κ 

εἴρηται πρότερον] θ9Ῥ αΏονο Ο1, 

ΥΠ. 6. 
7 ἔπειθ) ἧττον] ΄ Ασαΐπ Ὁγ ἐί ατ- 

τοησοπηθηῦ 88 {ο {με οίῇοςῬβ.᾽ 

Ἡ ιό ο.βθ οἳ 

ΤἨϊ8 αρτεθΒ ν(Ἡ Ατὶβζοῖϊθ 

μα πβδο οἱ οἱ ὅμοιοι | 
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’ Ὀ] 8 ε ’ εν] ο ’ 9 / 

τυραννίδες" ἤ γαρ οι µέεγιστοι εν εκατερᾳ ἐπιτίθενται Όπαβος οἳ 
/ ” 4 ε κ΄ 4 3 ε ὸ ’ ἳ « βίαΡΙ0Υ 

τυραννίδι, ἔνθα Μεν οι δημαγωγοὶ ἔνθα ὸ οι υνασται. ἤ Οι απᾶ οοἩ- 

λ , » ᾿ , 9 Α / αλ κ, βοτναῦΙοἩ. 
τας Μεγιστας ΕχΧΟΥΤΕΣς αρχας» οταν πολυν χρονον αρχώσιγ. 

ὸ ’ ι) ε - . [ο ὸ Δ Δ / ΄. α 

ώζονται ὃ) αἱ πολιτεῖαι οὐ µόνον διὰ τὸ πόρρω εἶναι τῶν 8 
8 

διαφθειρόντων, ἀλλ᾽ ἐνίοτε καὶ διὰ τὸ ἐγγύς φοβούμενοι 
Δ Δ - ” - 4 / ο/ ο 

γὰρ διὰ χειρῶν ἔχουσι μᾶλλον τὴν πολιτείαν, ὥστε δεῖ 
λ - ’ / / / 6/ 

τοὺς τῆς πολιτείας φροντίζοντας φόβους παρασκευάζειν. ἵνα 
’ .] 4 ’ ο/ ἃ 8 

φυλάττωσι καὶ µη καταλύωσιν ὥσπερ νυκτερινήν φυλακην 
- Δ - 

τὴν τῆς πολιτείας τήρησιν, καὶ τὸ πόρρω ἐγγὺς ποιεῖν. ἔτιο 
- β - 

τὰς τῶν γνωρίμων Φιλονεικίας καὶ στάσεις καὶ διὰ τῶν 
” - ’ - 

νόμων πειρᾶσθαι δεῖ φυλαττειν, καὶ τοὺς ἔξω τῆς Φιλονει- 
/ 2/ Δ / 4 ) / ς Ἁ 2 α 

κίαφ ὄντας, πριν παρειληφέναι καὶ αὐτούς, ὡς το ἐν αρχῇ 
. [ο - ] - 

γινόµενον κακον γνῶναι οὐ τοῦ τυχόντος ἀλλὰ πολιτικοῦ 
ῑ ) 3 Ν 

ἀνδρός. πρὸς δὲ τὴν διὰ τὰ τιµήματα Ὑγιγνομένην µετα- 
Δ 9 9 / 4 / ς / - 

βολὴν ἐξ ὀλιγαρχίας καὶ πολιτείας, ὅταν συμβαίνη τοῦτο 
3 Α ον / 4 

µενόντων μὲν τῶν αὐτῶν τιμµηµάτων εὐπορίας δὲ νομίσματος 

γιγνοµένης, συμφέρει τοῦ τιμήματος ἐπισκοπεῖν τοῦ κοινοῦ 
Δ - Δ Ν Δ 4 - 8 

τὸ πλῆθος προς τὸ παρελθον Γκατὰ τοῦτον τον χρόνον |, 
. ο ϊ / ο) 3 3 ” 3 Δ ο. 

ἐν ὅσαις μὲν πόλεσι τιμῶνται κατ᾽ ἐνιαυτόν, ἐν δὲ ταῖς τ298 Ἑ 

Ί διὰ ἴδος ίδος κἂν Ἡ λλ µείζοσι διὰ τριετηρίδος Ἰ πενταετηρίδος κἂν ᾗ πολλα- 
Γω] / .ἳ / . ’ 9 

πλάσιον Ἰ πολλοστημόριον τοῦ πρὀτερον, ἐν ᾧ αἱ τιµήσεις 

οἱ δυνάσται] ΄!ἴλο πιεπιρετς οἱ ἴ]α 
Ροπετία] οἩσατολῖσα] {απ1ῇ11168. 

8 διὰ τὸ πόρρω] Α48 νγαβ ο 889 1η 

Οτείο, 5ος ΤΙ. Χ. 15. 

διὰ χειρῶν ἔχουσι] ΄«Ἱεερ Ἱό ἵη 

Ἠαπά. Τ]ηο Ῥτεβεπσς οἱ ἆαηροι εἩη- 
Γογοθβ πιοάετα[ίοη. 

νυκτερινὴν φυλακήν] ΄ναῖο]ι ἵΏ {ιο 
π]σης,) 

9 Φφιλονεικίας] «τ]να]τὶες.᾽ 
πρὶν παρειληφέναι καὶ αὐτούς] “ Ῥε- 

Γοτθ 16 8 αὈβοτρεᾶ παπα {οο.. Βο1 

οοπβίαο 16, ἴακίπσ πο ααρ]εοῦ ος 

παρειληφέναι {Τοπη φιλονεικίας. 

:. ὡς τὸ ἐν ἀρχῆ, κ.τ. λ.] «ΤΠ. τεῖτθβ 

Ῥτοσαι[Ιοηβ, 5ἴπορ 16 1β ποῦ ΘΥΕΤΥ οπθ 
ἵ. λα ομτη ὕτασς ο ον!] αἲ 1658 νοτΥ Ῥο- 

ρἰππίηςσ, {λα 186 ιο οἸιατασίοτὶδθο οἳ 
ἴμο βἰαίθβπαη.᾽ 

1. 5. 

10 εὐπορίας νομίσματος γιγνομένης] 

Ύγπειπ ἴλετο Ἠαβ ῬοεἩῦ, 48 νο βποι]ά 

β4Υ, α Ίαγοο Ἱηπβαακ οἳ ἴπο Ῥτοοϊοιβ 

Ἰηεία]β, 8ο ἴ]λαῦ ἴμο βἰαπάστά, υγ]ο]ι 

ν/α8 Ἠϊσ], 5 πουν οηπθ Ὑγπ]ο] 18 αὐὐθ]η- 

αΡ]θ Ὦγ α ν6τΥ ΤΠηοὮ Ίατρετ ΏἳΊΩΡΘΣ, 
έα8 πο τεβα]6 οἱ ἃ Ίατρο ΒΙΡΡΙΥ οἳ 
ΤΙΟΠΘΥ.᾽ 

ἐπισκοπεῖν, κ.τ. λ.] ΄ἴο τονῖδο {ο 
απηουηό οἳ {πο ρεπετα] να]ααῦ]οη. 

τιμῶνται κατ ἐνιαυτόν] ΄Τπογ ἴα]κο 
ὑλθ οεηβΙΒ απΏσα]γ.᾽ 

πολλοστημόριον]  τΙΑΠΥ Ἅπιθβ 

βπηδ]]ον. «6 Υιε]αο] ΚΙεῖπου,. Βύ8111. 

Ελ. Χ. ν. 11, Ῥ. 1176, 20. πολ- 

λοστῶς. 

ἐν ᾧ αἱ τιµήσεις] ευ πο γα]αᾶ- 
6Ἴοηβ νγετθ βεἰζ]εά.᾽ 

θά. 
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Οωμβος οἳ κατέστησαν τῆς πολιτείας, νόμον εἶναι καὶ τὰ τιµήματα 
ρα] γ 
αηά ο0Ἡ- 
βΟΓΥΑΠΙΟἨ. 

- 3 / 

11 ποιουνγτας την τιμησιγ. 

χίαν ἔνθα δὲ δυναστείαν γίγνεσθαι συμβαίνει, ἐκείνως δὲ 
» λ { / 2 3 { ἐς μὲν πολιτείας δημοκρατίαν, ἐκ ὃ) ὀλιγαρχίας πολι- 

/ Ὀ] Α 

1 γείαν ἢἡ οῆμον. 

[η καὶ πάση πολιτείᾳ μήτ᾽ αὐξάνει λίαν µηθένα παρὰ 

ἀλλὰ μᾶλλον 

πολυχρονίους διδόναι τιμὰς ἢἩ ταχὺ µεγάλας (διαφθεί- 

Ν / 

την συμµετριαν» 

’ 3 / 3 

ρονται γάρ, καὶ Φέρεν οὐ 

δὲ µή, µή τοί γ᾿ ἀθρόας 

ἀθρόας, ἀλλ᾽ ἐκ προσαγωγῆς" 
- ’ ς εά ς/ / 3 / ν) 

τοῖς νόµοις οὕτως ἄγειν ὥστε µηθένα ἐγγίγνεσθαι πολυ 
ε ; ιό , / / αν. 343 
ὑπερέχοντα ὀννάμει µήτε φίλων μήτε χρηματων, εἰ δὲ μή, 

1 ἀποδημητικὰς ποιεῖσθαι τὰς παραστάσεις αὐτῶν. 
Δ Δ ν) / / / α Ὁ ” 3 / απ καὶ διὰ τοὺς ἰδίους βίου νεωτερίζουσιν, δεῖ ἐμποιεῖν ἀρχήν 

τινα τὴν ἐποψομένην τοὺς ζῶντας. ἀσυμφόρως πρὸς τὴν 

πολιτείαν, ἐν μὲν δηµοκρατίᾳ πρὸς τὴν δηµοκρατίαν, ἐν δὲ - 
9 / λ λ 9 / ς / ἡ λ α΄ ι 
ὀλιγαρχιᾳ προς την ὀλιγαρχιαν' οµοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων 

ο. ο ’ 

πολιτειῶν ἑκαστη. 

4 μέρος φυλάττεσθαι διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας. 

5 καὶ µοναρχίᾳ Ῥε]]κετ. 

ΠΟΔΙΤΙΚΩΝ ϐ. (ΈἘ.) 

. ’ .ᾗ 3 / 53 4 ε / ” / α) 

ἐπιτείνειν Ἰ ἀνιέναι, ἐὰν µεν ὑπερβάλλῃ, ἐπιτείνοντας κατα 
/ 8 3 . ’ 

τὴν πολλαπλασίωσιν, ἐὰν δ᾽ ἐλλείπῃ, ἀνιέντας καὶ ἐλάττω 
) 4 4 - ο . ἐν μὲν γὰρ ταῖς ὀλιγαρχίαί καὶ 

» ῃ 4 , 4 «/ 4 η ' 
ταῖς πολιτείαις μὴ ποιούντων μὲν οὕτως ἔνθα µεν ὀλιγαρ- 

.] 4 .ἳ ι) / . / 

κοινὸν δὲ καὶ ἐν δήµμῳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ 

. Δ 9 . δὲ - 9 

και το ευήκερουν ε της πόλεως ανα 

[118. 

πειρᾶσθαι μικρᾶς καὶ 

Ἀ 5 . . / 

παντὸς ἀνδρὸς εὐτυχίαν), 

δόντας ἀφαιρεῖσθαι πάλιν 
χ ’ ρα 4 - 

καὶ μάλιστα µεν πειρᾶσθαι 

3ἡ 

«ἐπεὶ δὲ - 

/ 3 α 
τουτου ὸ ακος 

κατὰ τήν] ΄ἴο πιθοῦ,᾽ “6ο οοτγθβροπἀ 

νο” πο τπα]άρΗσοαῦίοη, 

ΙΙ οὕτως] τείθγβ ἵο ἀνιέντας καὶ 

ἐλάττω ποιοῦντας; ἐκείνως ἴο ἐπιτεί- 

νγοντα». 

12 καὶ μµοναρχίᾳ] νυλ]ο]Ὦ Ῥε]κ]κετ Ἱπ- 

οἶοβεῬ {η Ῥταοκεῦ», πωαδύ Ὦο τε]εοῦεά. 

μοναρχία 18 ποῦ α πολιτεία. ΟΌοπιρατθ 

{μο επἆ οἱ ΟΠ. ΙΧ. απά ἴῃποθ ορεπίηρ 

οἳ Οµ. Χ. 1 16, Ι Ῥεμενε, α οἶεατ 

οΏ5ο ἵη γλῖο] νο ο8Ώ ἴχαο δη ἁά]- 

ΏἼοη; ἴθγο ΤΘ 8ο ΤΙΑΠΥ οἶμει Ἱη- 
βἴαποςθς ἵπ ν]ΙοἩ, απ{οτύαπαθεΙγ, Ὑγθ 

Ο8Ώ ΟΠΙΥ βιβρεοῦ 9ης. 

διαφθείρονται γάρ] ΄Έον πιεη σοῦ. 

οοτγαρύες.᾽ 

µή τοί γε] ΄αἲ αΠΥ ταῖο ποῦ.) 
τοῖς νόμοι οὕτως ἄγειν] « Βο {ο ο0Π-. 

ἆποῦ πιαίθονς Ὁ {ιο Ίαυνς απά Ἰπβίδα- 
Ώοηβ οἳ λε βίαΐίθ.᾽ Οοπιρατο {πο 186. 
οἱ ἀγωγή, ΥΙ. (1Υ.) ν. 3. 

ἀποδημητικὰς ποιεῖσθαι] ΄Ἔο ταργή 

ὑλμαῖτ βαρροτύθγβ {γοπη Ἠοσης, ν 

τὰς παραστάσεις]-- τοὺς παραστάτα», 
6 ἠιεῖτ Γο]ονήπρς,᾽ οΠεπίε]α, ι 

13 ἀρχήν τωα] Τη9 Ἱπβίαδοηι ο ο 
οεηβοτβΏΙρ. μ| 

τὸ εὐημεροῦ», κ.τ.λ.] ΄ Το Ῥο οἩ Τομ) 4 
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Ν . ἵ / 4 ’ 

τὸ ἀεὶ τοῖς ἀντικειμένοις μορίοις ἐγχειρίζειν τας πράξεις 
. Δ 3 [ ’ ο) 5 - . » - αν λήθ 

καὶ τας ἄρχας' λέγω ὁ) ἀντικεῖσθαι τους ἐπιεικεῖς τῷ πλήθει 
4 2 ” Α κώ, α Β) 

καὶ τοὺς ἀπόρους τοῖς εὐπόροις. καὶ τὸ πειρᾶσθαι ἢ συµ- 
η ο - 4 Δ . 9 φ οἳ λ 

μιγνύναι τὸ τῶν ἀπόρων πλῆθος καὶ τὸ τῶν εὐπόρων, Ἡ τὸ 
’ κ, ο) α] ’ Ν κ 4 α) ’ 

µέσον αὔξειν τοῦτο γαρ διαλύει τὰς διὰ τὴν ἀνισότητα 
, , κ ο , ᾗ 4 π ες / 

στάσει.. Μέγιστον δὲ ἐν πάση πολιτείᾳ τὸ καὶ τοῖς νό- 
ἃ ” 3 9 / ο! / 9/ ν) . 

µοις καὶ τῇ ἄλλη οἰκονομίᾳ οὕτω τεταχθαι ὥστε µη εἶναι 
4 . 

τᾶς ἀρχὰς κερδαίνειν. τοῦτο δὲ μάλιστα ἐν ταῖς ὀλιγαρ- 

χικαῖς δεῖ τηρεῖν. οὐ γὰρ οὕτως ἀγανακτοῦσιν εἰργόμενοι 
τοῦ ἄρχειν οἱ πολλοί, ἀλλὰ καὶ χαίρουσιν ἐάν τις ἐᾷ πρὸς 

τοῖς ἰδίοις σχολάζ{ειν, ὡς ἐὰν οἴωνται τὰ κοινὰ κλέπτειν τοὺς 

ἄρχοντας" τότε ὃ) ἀμφότερα λυπεῖ, τό τε τῶν τιμῶν μὴ 

µετέχειν καὶ τὸ τῶν κερδῶν. μοναχῶς δὲ καὶ ἐνδέχεται 

ἅμα εἶναι δηµοκρατίαν καὶ ἀριστοκρατίαν, εἰ τοῦτο κατα- 

σκευάσειέ τις" ἐνδέχοιτο γὰρ ἂν καὶ τοὺς γνώριµους καὶ τὸ 
πλῆθος ἔχειν ἃ βούλονται ἀμφοτέρους. τὸ μὲν γὰρ ἐξεῖναι 

πᾶσιν ἄρχειν δηµοκρατικόὀν, τὸ δὲ τοὺς γνωρίµους εἶναι ἐν 

ταῖς ἀρχαῖς ἀριστοκρατικόν. τοῦτο ὃ) ἔσται, ὅταν μὴ ἢ 

κερθαίνειν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν. οἱ γὰρ ἄποροι οὐ βουλήσονται 

ἄρχειν τῷ μδὲν κερδαίνειν, ἀλλὰ πρὸς τοῖς ἰδίοις εἶναι µάλ- 

λον' οἱ ὃ᾽ εὔποροι ὀυνήσονται διὰ τὸ µηδὲν προσδεῖσθαι τῶν 

κοινῶν, ὥστε συµβήσεται τοῖς μὲν ἀπόροις γίγνεσθαι εὐπό- 

ροις διὰ τὸ διατρίβειν πρὸς τοῖς ἔργοις, τοῖς δὲ γνωρίμοις 
4 ” « Δ - ’ - 4 Ὡ 4 ’ 

μή ἄρχεσθαι υπο των τυχοντων. του µεν ουν µη Κλέπτε- 

βυατά ασαηδὺ α Ῥτοβρετοιβ οαββ, ΟΥ 

ἴ]ο ῬγορβρετΙ{γ ο α οἶαββ.᾽ ΟΥ ἵ8 16 α 

βοπιενΏαῦ ἀῑβετοηῦ πηραπΊπς, 9Ώ6 ΤΟΤΘ 
οοηβοπαη{ ἹἩ {ο ρεπετα] βεΏβο ος 
ἀνὰ µέρος Το σιαατά αραϊπβδῦ {πο 

Βιούιαῦῖοηβ οἳ Ῥγοβροσϊῦγ, πνη]οῖι γἱς]ζς 

ἴπο ἀῑβετεπί ρατῦς οἳ ἴἶο βἰαθο 1η 

{άγηβ, 8ο ἴλαῦ πού 9ης οἶαβ 1β 

τοὺς ἐπιεικεῖο] Ἠετο ἴμο Ρο] σα] 
Β6169 οἱ {16 νοτᾶ ἶ5 απῖίο ον]άεπῦ. 

15 τῇ ἄλλῃ οἰκονομίᾳ] “1ο ρεπεταὶ 

οἀπαπ]βίτα οι. οἱ {πο αἰαΐθ,᾽ οΥ, 88 ο 

πηϊσΏῦ β8Υ, ΄ ἴἨθ ΘΟΟΠΟΠΩΥ.᾽ 
16 πρὸς τοῖς ἰδίοις σχολάζειν] ΄ β1β 

πεσοΔῖβ νασαγθ.᾽ 
τότε] νπετθ 019 18 ποῦ ἆοπο, ΄{ο 

Εογπηϊάαβ]θ, πο αποϊπετῖ Ί]οθβε 

οπαησ6β τοαἈῖτο ρτεσαα{ίοη. 

14 τὸ ἀεὶ τοῖς, κ.τ.λ.] Τ]ιαῦ 15, πονον 

το Ἰεῦ οπθ ον οὔπεγ οἳ ο οΡΡο- 

5106 ϱββ66β ἨιοποροΠβο {ο 6ογετη- 

ΤΠΕὨΘ. 

Ἠανο Ἰείβατο {ο αὐοπά {ο {ιαεῖν οὗ 
Ῥτϊναϊθ ΟΟΠΟΘΤΩΒ.᾽ 

17 τοῦτο] Αο. τὸ μὴ κερδαίνεω τὰς 
ἀρχάς». 

18 πρὸς τοῖς ἰδίοις] /αὖ λμαῖντ οἵγη 
Ῥαβίηςβς, 

19 τοῦ μὲν οὗν, κ.τ.λ.] ΙΕ α νῖθυν 

ο4--- 

Οααεθς οἳ 
βἰαρῖμψ 
αηΏἆ ο0Ἡ- 

βΘΙΥΑ{ΙΟἨ. 

13099 

18 



Οαπβες οἱ 
βίαρΙῦγ 
Ἀπά ο0Ἠ- 

βεγγα{ὔ1οη., 

20 

21 

979 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ϐ. (Ε)) [Τμη. 
3 ’ - ’ 

σθαι τὰ κοινὰ ἡ παράδοσις γιγνέσθω τῶν χρημάτων πα- 
- α . 

ρόντων πάντων τῶν πολιτῶν, καὶ ἀντίγραφα κατα Φρα- 
. - ᾽ - 

τρίας καὶ λόχους καὶ φυλας τιθέσθωσαν: τοῦ δὲ ἀκερδῶς 
. Ὀὶ - - ”- 

ἄρχειν τιμὰς εἶναι δεῖ νενομοθετηµένας τοῖς εὐδοκιμοῦσιν. 
ὸ ” 9) ) ι - ὸ ’ -- ) ’ - ιὸ 3 

εἲ ὃ) ἐν µεν ταῖς ὀημοκρατίαις τῶν εὐπόρων φείδεσθαι, μὴ 
/ . ’ 3 - » ’ 9 .) . ᾽ 

μόνον τὰς κτήσεις μὴ ποιεῖν ἀναδάστους, ἀλλὰ μηδὲ τοὺς 
- - ’ 

καρπούς, Ὁ ἐν ἐνίαις τῶν πολιτειῶν λανθάνει γιγνόµενον" 
4 - Δ 

βέλτιον δὲ καὶ βουλομένους κωλύειν λειτουργεῖν τας δαπα- 
4 4 .ν 

νηρὰς μὲν μὴ χρησίµους δε λειτουργίας οἷον χορηγίας καὶ 

λαμπαδαρχίας καὶ ὅσαι ἄλλαι τοιαῦται' ἐν ὃ) ὀλιγαρχίᾳ 
Α .) ’ 3 / ”- ’ 3 . .) . 

τῶν ἀπόρων ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι πολλήν, καὶ τᾶς ἀρχὰς 
᾿ υ) - ’ δ 3 ’ ” ε ’ - 

αφ ὧν λήμματα τούτοις ἀπονέμειν, κἄν τις ὑβρίση τῶν 
4 ω) -Ἀ Αα 

εὐπόρων εἰς τούτους, μείζω τὰ ἐπιτίμια εἶναι Ἰ ἂν σφῶν αὐ- 
- Α λ / Δ λ ὃ  --ϕ 2 λ λ 

τῶν, καὶ τας Κληρονομίας µή κατα ὁὁσιν εἶναι άλλα κατα 
Ὁ] Γον ." .] - 

γένος, μηδὲ πλειόνων Ἡ μιᾶς τὸν αὐτὸν κληρονομεῖν: οὕτω 
Ὀὶ - 

γὰρ ἂν ὁμαλώτεραι αἱ οὐσίαι εἷεν καὶ τῶν ἀπόρων εἰς εὖπο- 
/ 9 4 / / δὲ ο Ν. ὸ 

ρίαν ἂν καθίσταιντο πλείου. συμφερει ὁε καὶ ἐν ὀημοκρα- 
/ 4 ο 9 ’ - 3) δα Μ. .ἳ ὸ / ’ 

τίᾳ καὶ ἐν ὁλιγαρχιᾳ τῶν ἄλλων Ἡ ἰσότητα Ἰ προεὂρίαν νέ- 
[ον Ωω α- α- ια) ο) 

µειν τοῖς ττον κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας, ἐν μὲν δήµωῳ τοῖς 
.] ’ . ο) λλ [ή - 3 ’ λὴ ο 3 ᾽ 

εὐπόροις, ἐν ὁ) ὀλιγαρχιᾳ τοῖς ἀπόροις, πλην ὅσαι ἀρχαὶ 
- ’ ἃ - -- 

κύριαι τῆς πολιτείας" ταύτας. δὲ τοῖς ἐκ τῆς πολιτείας 
οἳ / ἐγχειρίζειν µόνοις Ἡ πλείοσιν. 

{ο,” επ οτάετ ἴπαῦ λε Ῥαβ]ῆο ΠΙΟΠΘΥ 
πΙΑΥ ποῦ Ὦθ οπιρεήα]θᾶ, “9ο οοηβὶ]ῖο 
0, 

ἀντίγραφα] ΄οορῖθΒ,᾽ ΄ ἀαρ]σαίες. 
λόχους] ρεπετα]]γ, αὐ αἩπγ ταῖς, ἃ 

τη] ζατΥ επ, Ίπ Χεπορμοη, {Πἱ6γο 
ΙΧ. 5, Ἱν Ἠ8β8 α οἶνΙ] 8ΕΠΡΒΘ, διῄρηνται 

μὲν γὰρ ἅπασαι αἱ πόλεις, αἱ μὲν κατὰ 

φυλάς, αἱ δὲ κατὰ μοίρας, αἱ δὲ κατὰ 

λόχου». Τη6 Ῥ8ββας9Β Βομηθϊάετ 1π 118 

πού αποΐθΒ {ποτ {ο ΠἨείιεπίσ», οη]γ 
βαρροτύ Π18 νίθν οἩ {ο βαρροβῖθοπ 

ἴ]λαῦ Ἱπ ΆΑτροβ απᾶ Τ]μερεβ, {1ε οἶνι] 
Άπιά πα ζατγ ἀῑν]Ιδῖοπβ οοττεβροπάεᾶ. 

τιµάς] µισθὀς τις δοτέος᾽ τοῦτο δὲ 

τιµή καὶ γέρας, ἵδ Πῖδ Ίαησπασο 1Π 

ΕΣ]. ν. κ. Ἱ, Ῥ. 1124 Ὁ. 6; απά 

Ἠοποιτβ πγου]ά ποῦ Ὦο ποθἆεά 1 να - 

ο8106Ρ Ἠγετθ α ΒοπΤοθ οΓ ραῖηπ. Οοπιρατθ 

ποίθοη ὙΠΙ. (Υ1.) ντ. 7. | 

9ο τὰς κτήσεις] Βεο ΟΠ. Ύ. 5, π]θυθ 
πο Ἠανθ τὰς οὐσίας, παπά {ος τοὺς 

καρπούς Ἠθτο Ὑπθ Ί8νθ τὰς προσό- 

δου». ή 

μὴ κατὰ δόσωυ] ΄ποῦ Ὦγ οἱξί ος Ῥ6- - 
αιθαί, Ῥαύ Ὦγ Ἱπ]ετίίαπον οἩν 1Ἠθ 
Ῥτϊποῖρ]ε οἱ {απαῖ]γ; ἴλετο ελοι]ά Ῥθ, 
Ἀούγενετ, α Ἠπζα[ῖοη ἵη {πο πιπιρος, 
απά οοπβθοιἹεΏ{]γ οη {πο αππουηέ, «πη- 
Ῥοβεά ὮΥ {1ο βοοϊθίγ,᾽ μηδὲ πλειόων 
ἢ μιᾶς τὸν αὐτὸν κληρονομεῖν. 

21 τοῖς ἐκ τῆς πολιτείας] εααϊνα]επὸ - 
υο τοῖς ἐν τῷ πολιτεύματι, «Ίμοθ 



μαμα σα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ϐ. (Ε.) 9τὸ 

4 Ἶς Τρία δέ τινα χρὴ ἔχειν τοὺς µέλλοντας ἄρξειν τὰς ων 
κυρίας ἀρχάς, πρῶτον μὲν φιλίαν πρὸς τὴν καθεστῶσαν 1οχ οβοο. 
πολιτείαν, ἔπειτα δύναμιν µεγίστην τῶν ἔργων τῆς ἀρχῆς, 

τρίτον ὃ) ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην ἐν ἑκάστη πολιτείᾳ τὴν 

πρὸς τὴν πολιτείαν' εἰ γὰρ μὴ ταὐτὸν τὸ δίκαιον κατὰ 

πάσας τὰς πολιτείας, ἀνάγκη καὶ τῆς δικαιοσύνης εἶναι δια- 

φοράς. 
λ λ νο - 4 - λ ὃ ’ 4 9 

περι πον αυτογ. πως χρή ποιεῖσθαι την ιαιρεσιγ᾽ οιον ει 

” δ) 9 ’ 4 ’ - ’ 2 

έχει απορίαν, ὅταν µή συμβαίνη ταῦτα παντα 

[397 Β 
ἃ , 9 ἃ η 4 4 α , 

στρατήγικος μεν τις εἴη, πονηρος δὲ καὶ μὴ τή πολιτείἰᾳ 
4 - - ο Ν 

φίλος, ὁ δὲ δίκαιος καὶ φίλος, πῶς δεῖ ποιεῖσθαι τὴν αἴρεσιν; 
4 - ’ 9 ’ / - / ’ 

ἔοικε δὲ δεῖν βλέπειν εἰς δύο, τίνος πλεῖον µετέχουσι πάντες 
. [ 5 κ. / η 9 χ . ’ 

καὶ τίνος ἔλαττον. διὸ ἐν στρατηγἰᾳ µεν εἰς την ἐμπειρίαν ὃ 
.. -- 9 - ν, ’ / 

μᾶλλον τῆς ἀρετῆς' ἔλαττον γαρ στρατηγίας µετέχουσι, 
--- . 5 ’ - 9 4 [ωὸ 4 / 3 ’ 

τῆς ὃ) ἐπιεικείας πλεῖον' ἐν δὲ φυλακῇ και ταµιείᾳ ταναντια’ 
/ 8 » ” ὸ . ο] 4 ε . ο « δᾷ 

πλείονος γαρ ἀρετῆς ὀεῖται Ἰ ὅσην οἱ πολλοὶ ἔχουσιν, Ί 9ε 
4 ο 5 8 

ἐπιστήμη κοινἠ πᾶσιν. ἀπορήσειε ὃ) ἄν τις κἂν δύναμις 4 
« [ ο / 4 ’ / ὸ - - 5 ώς ’ 

ὑπάρχη τῆς πολιτείας και φιλια, τί ὁεῖ τῆς ἀρετῆς» ποιῆσει 

γὰρ τὰ συμφέροντα καὶ τὰ δύο. ᾖὮ ὅτι ἐνδέχεται τοὺς τὰ 

ΠΙΘΙΗΡΘΥΑ οἱ ἴμο σογνετηῖηρ Ῥοάγ.᾽ Τηο 
ΙΠΘΠ{ΙΟΠ οΕ {Ἠθπῃ, απά {ο Ἠπιίαθίοη 

οἵ αἲ] {πο Ἠ]σ]ετ οβ]οες {ο ἔλεπι, ]εαάβ 

Ἠήπα {ο βΡρθα]ς οἳ {ο αια]ἰβοαίίοΏΒ Υ6- 

αι]τοά ἵπ {θπ. Α1βο, 48 τεπιατ]κεἆ 
ἵη [Πο ΒΙΠΙΤΩΔΤΥ, ἵηπ ἴπο Ῥοββεββῖοη οί 

ἴεβο «απαΙβοαί]οηβ 18 {οαπᾶ οης ος 

Όλο οτοαυῦ Ῥοβίθνθ σιαταηπίθο {Το 

βα[είγ. 

ΙΧ. τι Τ]ο ὧἼιτερ απαΠβοα{οπβ ατθ 

βῖνεπ τορθαθεά1γ. Οοπιρατο {Πο βρθθοἩ 
οἳ Ῥετίοιεβ, Το, 1. 6ο, γνῶναι τὰ 

δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα, Φιλό- 

πολίς τε καὶ χρημάτων κρείσσων. Ίτπ 

Ατὶβίοί]θ, 1]λεί. τι. ΟΠ. Τ. 

δύναμιν μεγίστην] ΄α νετΥ στοαῦ ο- 

Ῥαοῦγ Γοχ ἴμο ἁπίλερ ο {ο οβῇοθ.᾽ 
δικαιοσύνην] ΕΛ. ν. το, 53, Ρ. 1135, 

8, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ μὴ φυσικὰ ἀλλ 

ἀνθρώπιωα δίκαια οὐ τἀυτὰ πανταχοῦ, 

ἐπεὶ οὐδὶ αἱ πολιτεῖαι, ἀλλὰ µία µόνον 

παγταχοῦ κατὰ φύσιν ἡ ἀρίστη. 

ο συμβαίνῃ] απο ποῦ {οαιπᾶ Ο90Πη- 
Ῥϊποά ἵπ ἴΠθ βαΤηθ Ρ6ΓΒΟΠ.᾽ 

διαίρεσς] Τη ἴμῖβ Ῥαββασα ἴμο νο 

ψ/οτάβ διαίρεσω απᾶ αἴρεσιν 8θεΠι αβεά 

αἰπαοβῦ ΙπάΙΠετεπί]γ. ἜΤῆ]β πιαΥ Ἱα]ρ 
ἵη πο ἀμβοι]ν Ῥαβρασε, 1. (Υ.) 
τι. 3. 

τίνος πλεῖο», κ.τ.λ.] ΄ὙΠΙΟΗ, 88 ἃ 

Ρεπετα] τα]θ, ΠΊΘΏ 41θ ΠΗ]κεΙΥ ο Ἠαγε α 
Ίαγσετ απηοιπῦ ΟΕ.) 

8 ἔλαττον γάρ, κ.τ.λ.] «Ἐον πιογθ 

ΠηΘΏ 8Πατο 1ηπ σοοάἆπθββ ἴπαη ἵπ ἴμο 
απαΙβοαὔΙοη8 τεφιϊτθοά ἴπ ἃ σεηοτα] 
ος, ΄ Όιθτο 16 α, βπηα]]ετ Ῥοσῦϊοη οὗ ἴμεβο 

{118 {ο ἴ]ο Ἰοῦ ο{ πἹθη Ἰη σεΠοτγα], ἴ]λατι 

ἴμετο 18 οἱ σοοᾷπεββ.᾽ 
ἡ ἐπιστήμη) “ο Κποπ]οάσο το- 

αα]γες.᾽ 
4 κἂν δύναμις] ΄Βαρροβῖπρ ύ]αί ἔοτο 

οχ]ρύ {λαο οαραοϊῦγ {ο αἀνηϊηϊκίου ἴ]ο 

βίαΐθ.᾽ 

Ἠ ὅτι] /Τ8 10 ποῦ ἐμαῦ τ  Οοπιρατο 
{ου ἴπο (λποιραί οοπίαϊπθοα ἵπ {πο 



Τ]ι9 απα]]- 
ΠοαῦΙοηΒ 

{οτ ο/ᾳσο, 

9741 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ϐ. (Ε.) [1η 
ο ” 9 - α/ / . ε - 

δύο ταυτα εχοντας ακρατεις εἶναι, ωστε καθάπερ και αυτοις 

9 « ” δ / ο ” « ’ οι . 

ουχ υπηρετουσιν ειὀοτες και φιλούῦντες αυτούς, οὐτω και 
4 Ν όν πρὸς τὸ κοινὸν οὐθὲν κωλύει ἔχειν ἐνίους. "Απλώς δέ, ὅσα 

5 3 » / . ’ / - / 
ἐν τοῖς νοµοις ὡς συμφέροντα λέγομεν ταῖς πολιτείαις, 

(6εποτα] 
Ῥτεοερίβ. 

6 μένου. 

7 τῶν ὀλιγαρχικῶν τὰς ὀλιγαρχίας. 

ϱ/ ” ’ Δ ’ . Δ ’ 

ἅπαντα ταῦτα σώζει τας πολιτείας. καὶ το πολλάκις 
- Δ - - ς 

ερῆμένον µέγιστον στοιχεῖον, τὸ τηρεῖν ὅπως κρεῖττον 
Δ 4 Α - 4 

ἔσται τὸ βουλόμενον τήν πολιτείαν πλῆθος τοῦ μὴ βουλο- 
8 ’ δδ - ὸ - Δ θ ’ Γι] ”- 

παρὰ πάντα ὁε ταῦτα δεῖ µή λανθάνειν, Ὁ νῦν 
’ Δ Δ [ή ι 

λανθάᾶνει τὰς παρεκβεβηκυίας πολιτείας, τὸ µέσον' πολλὰ 
Δ - . 4 

γὰρ τῶν δοκούντων δημοτικῶν λύει τὰς δημοκρατίας καὶ 

οἱ ὃ) οἰόμενοι ταύτην 
4 ’ 9 ὰ 9 « « , Γ εν 

εἶναι µίαν ἀρετὴν ἕλκουσιν εἰς τὴν ὑπερβολήν, ἀγνοοῦντες 
[νά ’ ε/ 9 - . 3 3 ’ . 

ὅτι καθαπερ ῥίς ἐστι παρεκβεβηκυῖα µεν τὴν εὐθύτητα τὴν 
, Δ 4 Δ 3 Δ / 5- . ς ” . 

καλλίστην προς το Ὕρυπον Ἡ τὸ σιµον, ἀλλ ὅμως ἔτι καλη 
." ’ ” Δ 4 ” 3 4 3. 3 3 3 ’ 

καὶ χάριν ἔχουσα πρὸς τὴν ὄψιν, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐὰν ἐπιτείνῃ 

τις ἔτι μᾶλλον εἷς τὴν ὑπερβολήν, πρῶτον μὲν ἀποβαλεῖ 
4 ’ Αα ’ .λ. δ᾽ ς/ ϱ/ δξ ΓΡ. 

την µετριότητα τοῦ µορίου, τελος οὕτως ὥστε μὸε ῥῖνα 

ποιήσει φαίνεσθαι διὰ τὴν ὑπεροχὴν καὶ τὴν ἔλλειψιν τῶν 
9 [ 8 9 Ν ὸδ ’ ” ο .] - 5)’ 

ἐναντίων' τον αὐτον ὁε τροπον έχει καὶ περι των ἄλλων 
ν νι Σ. 8 3 

8 μορίων. συμβαίνει δὴ τοῦτο καὶ περὶ τὰς ἄλλας πολιτείας. 

Ῥαββασθ, ὥστε καθάπερ, κ.τ.λ., Βαϊ- 

Ἰοτ”6 ΦΕΥΠιΟΊ8, ΒΘΕΤΠΙΟΠ Ι., οοπο]αάϊηρ 

Ῥαταρταρὴ, ὪὙπετθ ἴῃθ αἰαθεππεηῦ 18 ]βῦ 

γεγογβεά, 

5 ᾽Απλῶς δέ] «Ῥαβεῖπρ {τοτη αἱ ρατ- 

Ποι]ασ ροϊηζς οἱ πο απεβθίοη 5 0ο Ώονγ 

οοηβ αῦΙοΏΒ το Ῥτθβετνεᾶ, Ὑθ ΤΙΔΥ 

βαΥ ἵηπ σεηετα] ἴΘΓΠΗΒ,᾽ ἆτο, 

ἐν τοῖς νόμοι] “'Ίμεσθε ααἴρας 

οἰν]ίαίες οοπθπεηύασ, ἨΝίοκθς, ΡῬ. 

115. Ῥαΐ Πέ ΒΘΕΠΙΒ {ο Τηθ ταί]Ώετ α Τθ- 

Τεγεηοθ {ο απού]λεν Ἰνοτ]ς οἱ Ατίβίοί]ε8 
απβνετῖης Ἰπ δα, ἴποασ]λ ποῦ ἵη 

βρΙτ]ῦ, {ο ἴπο νόμοι οἱ Ῥ]αΐο. 

ταῖς πολιτείαις] ἀεπιοσταοῖεβ απά οἹ]- 
ρατοιΊθβ, νο {ἐΠπεῖν γατιεες απά 

ΚΙπάτεά {ο0ΥΤΩΒ, πο Ἰἴποιρ]ᾗῦ οἱ Το- 

ΏΦΤΟἨΥ. ΟΠ. ΤΙ. τ. 

πολλάκυ εἰρημένον]ΥΙ. (Υ.) τι, . 

ΥΠ. (Σ1.) νι. 2. 

µέγιστον στοιχεῖον] “ἴλε πιοβύ ἵτῃ- 

Ῥοτίαηί εἰεπιεπίατγ Ῥτιποϊρ]θ.᾽ 
7 ταύτην εἶναι µίαν ἀρετήν] «Ἔλο 

βἰτοπσίπεπίηρ οἱ {πε οοπβΙὑαίοη ας 1 - 
εχ]βίς 156 ἴ]ε οπ]γ τὶσηί ἐΠ]πρ.᾽ Βιαο] 

1 οοποεῖνε ἴο Ῥθ ἔπε τπθαπίης. Όοπῃ- - 
ρ8το Ὑ11. (Υ1.) 1. το. 

τὴν µετριότητα τοῦ μορίου] “Τί ἆπο 

Ῥτορογ{ίοη 5 α. ρατῦ.) 

τῶν ἐναντίων] “οἳ αἲ] ἴῑο οοπηίθς- 
Ῥα]αποῖης Ῥατίς.᾽ Τ{ πεεᾶς ἴμο το] 
οΕ ἴ]θ οἴμεγ {εα{γΘΒ. 

δ περὶ τὰς ἄλλας πολιτείας] ασυμπα 
απά ΒίαἩτ ἀε[επά ἴπε ἄλλας ἔτοτα ἴμς 
βοα πε]. 1 οοποεῖνο 16 {ο Ἠανο Ώθει Ἱπ- 
ἰτοάισοθά {ο πιαίο]ι ἄλλων Ἰηπ ἄλλων 

μορίων», Ῥαῦ απ]]κε ἐλαί, {ο Ῥο επτε]γ 

απηρεᾶεἆ απά οαῦ οἳ Ρ]αοθ, 
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(επετα] ὶ Φὰρ ὁλι ίαν καὶ ὃη τίαν ἔστιν ὡστ᾽ ἔχειν καὶ γὰρ ὀλιγαρχίαν καὶ ὀημοκρατί χ ναι. - 
ε . / 5 ’ ω ’ ’ φ δέ 

ἱκανῶς, καϊπερ ἐξεστηκυίας τῆς βελτιστης τάξεως" έαν ὁε 
” . - 4 , 

τις ἐπιτείνη μᾶλλον ἑκατέραν αὐτῶν. πρῶτον µεν χείρω 

διὸ δεῖ ο 
- ο -ᾱ ν) , λ κ , » 

τοῦτο µῆ ἀγνοεῖν τον νοµοθέτην καὶ τον πολιτικόὀν, ποῖα 

σώζει τῶν δημοτικῶν καὶ ποῖα φθείρει τὴν δηµοκρατίαν, 

καὶ -ποῖα τῶν ὀλιγαρχικῶν τὴν ὀλιγαρχίαν. 

Ν / α ’ 

ποιήσεἰ τὴν πολιτείαν. τέλος ὃ) οὐδὲ πολιτείαν. 

9 ’ 

οὐδετέραν 
4 Λ. 9 δέ 9 Ὡ ν 4 ὸ ’ ὃν .. ᾿ [ 

μεν γὰρ ενδέχεται αὐτῶν εἶναι καὶ ὁιαμένειν ἄνευ τῶν εὐπό- 

ρων καὶ τοῦ πλήθους, ἀλλ᾽ ὅταν ὁμαλότης γένηται τῆς 
ΑΝ ΜΑ ε) ας 8 κ... ’ Δ ’ 9/ 

οὐσίας, ἄλλην ἀναγκη εἶναι ταύτην τήν πολιτείανι ὥστε 
/ - .ε 4 / / 9 

Φθείροντες τοῖς καθ) ὑπεροχὴν νόµοις φθείρουσι τᾶς πολι- 

τείας. 

1319 

πα. ολα. δὲ αλ. - ὸ / κ 9 
µαρτάνουσι ὁε καὶ ἐν ταῖς ὀὁημοκρατίαις καὶ ἐν 

- ] . - 

ταῖς ὀλιγαρχίαις, ἐν μὲν ταῖς δημοκρατίαις οἱ δημαγωγοί, 
Ν - - 3 - 

ὅπου τὸ πλῆθος κύριον γῶν νόμων": δύο γαρ ποιοῦσιν ἀεὶ 
η] /' - . / - 3 ιά - 4 . / φια 

την πὀολιν, μαχόμενοι τοῖς εὐπόροις, δεῖ δὲ τοὐναντίον αἰεὶ 
Αα ’ ’ ε λ 9 ’ 9 δὲ - 9 [ή « Ν 

δοκεῖν λέγειν υπερ εὐπόρων, ἐν ὁε ταῖς ὀλιγαρχίαις Όπερ 
ῳ) ἷ Ἱ ἳ ο 

τοῦ δήμου τοὺς ὀλιγαρχικούς, καὶ τοὺς ὅρκους ἐναντίους Ἰ 

νῦν ὀμνύναι τοὺς ὀλιγαρχικούς. νῦν μὲν γὰρ ἐν ἐνίαις τ 
9 ο ., 4 ”. ὃ / , ” « λ , 4 
ὀμνύουσι “ καὶ τῷ ὁήμῳ κακόνους ἔσομαι καὶ βουλεύσω ὅ τι 
9ἳ 5/ κ ο 4 4 τε ’ 4 Α / 
ἄν εχω κακον"΄ Χρη δὲ καὶ ὑπολαμβαάνειν καὶ ὑποκρίνεσθαι 

καΐπερ ἐξεστηκυίας, κ.τ.λ.] Οοπιρ. 

ΣΠ. ντι. γη. 6, Ῥ. 1149, Ὁ. 34, ἐξέστηκε 

τῆς φύσεως. ὮἉΥ βελτίστη τάξις 1 οοἩ- 

οεῖνο Ὦθ πθΔΏΕ ποῦ Ἠ]β ἀρίστη κρατία, 

ος 1άθα] πολιτεῖα, θα {πο Ῥεβύῦ ατταΏσο- 

πηθηῦ οἱ {θβο οοτταρί {οτπβ, ἆθΙπο- 
ΟΓ8ΟΥ απά οἱρατοἨγ. 

ϱ ὅταν ὁμαλότης] ΤΕ εα πα] οἳ ϱύο- 
Ῥοτίγ 16 Ιπίγοάισεᾶ, 16 ΠΠΑΥ Ὦο ἃ σοοᾷ 

ος απ εν!], Ῥιαῦ αὖ απγ ταῖθ 1ὲ οπαπρεβ 

χο οοηβΙὑαοη. 
φθείροντες τοῖς καθ ὑπεροχὴν νό- 

μοις] 14 μ]ς τουάῖηρ ἵς {πο ἔταθ οηθ, 1 
ΒθΘθ πο οἶμει πναΥ οἱ Ιπετρτείίηρ 16 

λαη 015: 6ο ἐπαῦ ννυη]]εῦ οπ]γ νΙελμῖηπς 

Ὦγ {ἐλοαῖτ Ίαννβ {ο ἀθβίτογ ἴῑιο αηέασοη]βῦ 
Ῥτϊηοῖρ]ες ος ὑμαῖτ ορροπθη{ϐ 1Π νγἩΏοπ] 
Ό]λαῦ Ῥεϊιποῖρ]ο ἵδ οπιροά1εᾶ, {ευ τοα]1γ 

9γο ἀθβίτογίπςσ ἴμο οοπβΗΙὑαὔίοη.᾽  Ῥαΐ 
1 βιαβροοί ἰὑλαῦ ο ὕταρ τοπάῖηρ ἸΒ 

χαίροντες, 3686 8 13, οἷς χαίρουσι, 
έβο ἴλπαί, υηπ]εῦ (ακίησ ἀε]ισμυ ἵπ 

Ῥαβεῖηρ Ίαν Ῥαβδεά οη ὑμεῖτ βαρετίοτϊϐγ, 

πν]ή]ςῦ ρ]ωά οἱ οΥοτγ ορροτίαπΙϐγ ο 

οαττγῖηρ οαί Πειν Ῥτϊποϊῖρ]θ, ἴΠεγ ατο 

η τεα]ϐγ ἀθβίτογίπρ {πο οοπβ ΕΙ αὔ]οἩ,) 

τοῖς καθ᾽ ὑπεροχὴν νόμοι. ἸΤηϊ6 18 

οΡεΏ 0ο ὧπο τεπᾷρτίηρε, Σ ἐΠπϊπ]. ῬΥ 
ἴ]θ οπθ Τὸ γγου]ά ο οαπ]να]εηῦ {ο Καθ) 

ὑπερβολήν, Ίαν οαττ]θἆ ἴο 6ΧΟΘΒΒ ;᾽ 

ὮΥ ιο οίμοτ, “1815 Ῥαθεά οἩ {πο βι- 

ῬετὶοτΙγ οχἰβήηρ, “οοτιθβροπάϊηρ 
ο 10. . 

11 ὀμνύουσι] Μτ. ἀτοζο νΙΠ. 49ο, 

βροα(κΑ οἳ ἰπίβ “«Ρρ]αϊπεροκεν οἱρατ- 
ομ]σα] οαῦἩ.” 

καὶ ὑπολαμβάνει», κ.τ.λ.] /΄Το νῖενν 
16 Ἱπ αι]ζο ἴμο ορροβϊ(ο Ηρ]μί, ος, 1 
ποῦ, ο Ῥτούθπά {16Υ ἆο.᾽ 



976 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ϐ. (Ε.) [Τμη. 

Ῥ ἀποθίῖοη. τούνάντίον, ἐπισημαινομένους ἐν τοῖς ὄρκοι ὅτι “« οὐκ ἄδι- 

-- 

.] / 3 αι ’ 

12 τὸ παιδεύεσθαι προς τας πολιτείας. 

ῴ 9 , ” 4 9 4 /΄ 

13 ἀκρασία, ἐστι καὶ ἐπὶ πόλεως. 

22 κήσω τὸν δῆμον. ἸἨΜέγιστον δὲ πάντων τῶν εἐρημένων 

πρὸς τὸ διαµένειν τὰς πολιτείας, οὗ νῦν ὁλιγωροῦσι πάντες, 
3 ᾽ 

ὄφελος γάρ οὖθεν 
ων α) ’ / . ’ « Ν ’ 

τῶν ὠφελιμωτατων νόμων και συνδεδοξασµένων ὑπὸ πάντων 
- / 4 

τῶν πολιτευοµένων. εἰ μὴ ἔσονται εἰθισμένοι καὶ πεπαιδευ- 
’ ” 4 ’ Αν 

µένοι ἐν τῇ πολιτείᾳ, εἰ μὲν οἱ νόμοι δημοτικοί, δημοτικῶς. 
’ .] 

εἴπερ γάρ ἐστιν ἐφ᾽ ἑνος 
” ϊ Δ - 

ἔστι δὲ τὸ πεπαιδεῦσθαι 

εἱ ὃ) ὀλιγαρχικοί, ὀλιγαρχικῶς. 

8 4 ’ .) - Λ - Ὡ] ’ ε 

προς την πολιτείαν οὐ τούτο, το ποιεῖν οἷς χαίρουσιν οἱ 

ὀλιγαρχοῦντες Ἡ οἱ Φημοκρατίαν Βουλόμενοι, ἀλλ᾽ οἷς δυνή- 

σονται οἱ μὲν ὀλιγαρχεῖν οἱ δε δημοκρατεῖσθαι. νῦν ὃ᾽ ἐν 

μὲν ταῖς ὀλιγαρχίαις οἱ τῶν ἀρχόντων υἱοὶ τρυφῶσιν, οἱ δὲ 
. ο φ / νε 4 ’ 

των απορων ΥΙΥΥοΟΥνΤται 7εγυµμνασκεγνοι και πεπονγηκοτες. 

ς/ 8 [ω 8 . 
Ἰ4 ὥστε καὶ βούλονται μᾶλλον καὶ δύνανται νεωτερίζειν. ἐν δε 

- ὸ [ή α / ωὶ ὸ ’ ὸ 

ταῖς ὀημοκρατιαις ταῖς μαλιστα εἶναι ὀοκουσαις ὀήμοκρατι- 

καῖς «ποὐναντίον τοῦ συμφέροντος καθέστηκεν. αἴτιον οδὲ 
/ νά ων ε / λ λ, φ δύ / 3 

τούτου ὅτι κακως ὁρίζονται το ἐ εύθερον. ύο Ύαρ εστιν 
-ἲ ιά ’ -” ο ’ ζω ΔΝ - ωὶ ’ 

οἷς ἤ δημοκρατία δοκεῖ ὡρίσθαι, τῷ το πλεῖον εἶναι κύριον 
Δ 5 / .ἳ Δ ) δι 5 ὸ τε 3 

1δ και τη ἐλευθερίᾳ. το µεν γαρ ὀἰκαιον σον ὀοκει εἶναι, ἰσον 
, 9οἈ - Ὀὶ 4 

ὃ) ὅ τι ἂν δόξζη τῷ πλήθει, τοῦτ᾽ εἶναι κύριον, ἐλεύθερον δὲ 
9. λ ο οἈ / / - ο νο ν - 

καὶ ἴσον τὸ ὃ τι ἂν βούληταί τις ποιεῖν. ὥστε σ ἐν ταῖς 
’ / ο/ ο / .  αἃ / 

τοιαυταις δημοκρατίαις ἕκαστος ὡς βούλεται, καὶ εἰς Ὁ χρή- 

ἐπισημακομένους] ΄ αββο]ιαπί, «ραί- {3 νῦν δέ] Τε Επά {πε βατηε Ιαπσαασθ 
ὤπο Γογγναγά οβθη{αΒΙοιβ]γ.᾽ η Ῥ]αΐο, Περωδῖίο νΤΙΙ, 6 }6, Ῥ. ἰσχνὸς 

οὗ νῦν ὁλιγωροῦσι] ΌὉοπιρατο Ὑ. | ἀνὴρ πένης, ἡλιωμένο,  παραταχθεὶς 
(ΥΙΤΙ.) τ., απά 1. ΧΙ. 15. ἐν μάχη πλουσίῳ ἐσκιατροφηκότι, 

τὸ παιδεύεσθαι] Οοππρατε Υ. (ΥΠΤΙ.) 
1. 1. 

12 συνδεδοξασµένων] ΄ αβεεπίθοά {ο 

Ἄπά ΕΥ αοοερίεᾶ ὮΥ α ]οϊπύ αοὐ οἳ αἱ] 
{πο οἱΙσθηβ.᾽ 

εἰ μὴ ἔσονται] Ὀπ]αρς ιο οἱ άπεηβ 
ατο ὮΥ Παβῖ6 απά οά ποσο ἵπ ΠαΤΙΠΟΠΥ 

ννἩ λμαίς οοπβὔμίίοη, βο Εῑιαῦ Ε]ιοῖτ 
Γοεβπσε απ οἴιαταοῦετβ αΏβΥετ 0ο Ιν 
ΠΠ. 

εἴπερ γάρ ἐστι] 3Ώονο δ 4. ΕΒ, ντ. 

ΤΠ. 3”, Ρ. 1162. 20. 

πολλὰς ἔχοντι σάρκας ἀλλοτρίας, ἴδῃ, 

ἄσθματός τε καὶ ἀπορίας µεστό», Κ.Τ.λ. 

14 τοὐναντίον τοῦ συμφέροντος] ΄Τ]α 

οοηίτατγ οἱ {]εῖτ ἔτιας Ιπ0εγοςῦ,᾽ {οΥ ιο 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ, 699 11. 1Σ, 37. 

δύο γάρ ἐστιν, κ.τ.λ.] ΥΠ. (Υ1.)1ή, 
Ἱ--4 Ὑηετθ ἴμο αἰαοπιεηί ατθ 

Ῥτασίοα]]γ οαιἱνα]εηί, {πουσα ἀῑογ- 

Ίησ 1η {οττα απιά ππουθ Π111. 

15 εἰς ὃ χρῇῃζων] Έτ. ἴν. 91, ρ. 

18ο, Εά. Ὠ]ϊπά. 8Υο., (48 7ου γν]]. 

ο λκλὰ. μα κ κθᾶ 
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ζων, ὡς φησὶν Ἠὐριπίδης. τοῦτο ὃ) ἐστὶ φαῦλον' οὐ γὰρ Ἐάιοκίίου. 
ὃ νο , 2 κ ελ, ᾽ 4 , 9 ο μεν ο 
εἲ οἴεσθαι δουλείαν εἶναι τὸ ζην προς την πολιτείαν, ἄλλα ις 

/ » Ώ η Ὁ . ὃς / Α 
σωτηρίαν. ἐξ ὧν μεν οὖν αἱ πολιτεῖαι µεταβάλλουσι καὶ 

φθείρονται, καὶ διὰ τίνων σώζονται καὶ διαµένουσιν, ὡς 
- μ - ’ 

ἁπλῶς εἰπεῖν τοσαῦτά ἐστιν. 
/ 8) : « λ ᾽ , » ϱ 

Λείπεται ἐπελθεῖν καὶ περὶ μοναρχίας, ἐξ ὤν τε το 
ῃ λα. , / ο ί Μοπατο]γ. 

φθείρεται καὶ οι ὧν σώζεσθαι πέφυκεν. σχεθον 9ὲ παρα- ᾿ ες ἁαπ᾽ 
λή - 9 ’ 4 Δ / ο) . .] . θΥ8 

πλήσια τοῖς εἰρημένοις περὶ τᾶς πολιτείας ἐστὶ καὶ τα συ- δ93 

βαίνοντα περὶ τὰς βασιλείας καὶ τὰς τυραννίδα. ἡ μὲνο 1βΙο3 

γὰρ βασιλεία κατὰ τὴν ἀριστοκρατίαν ἐστίν, ἡ δὲ τυραννὶς 
- ’ 

ἐξ ὀλιγαρχίας τῆς ὑστατης σύγκειται καὶ δημοκρατίας" διὸ 
. 4 ’ - 9 ’ . ’ ς 9 - 

δὴ καὶ βλαβερωτάτη τοῖς ἀρχομένοις ἐστίν, ἅτε ἐκ ὁυοῖν 
- ’ 

συγκειµένη κακῶν καὶ τὰς παρεκβάσεις καὶ τὰς ἁμαρτίας 
” Ν 9 . / ω ε / 9 ε 

ἔχουσα τὰς παρ᾽ ἀμφοτέρων πολιτειῶν. ὑπάρχει ὅ ος. 
, δη8 ὃδο 9 , ε ῃ - - ὃν λ Οπῖρῖη ος 

γένεσις εὐθὺς ἐξ ἐναντίων ἑκατέρᾳ τῶν μοναρχιῶν' ἡ μὲν γὰρ ΜοπατοἉγ. 
.) .] [ο] ” 

βασιλεία προς Βοήθειαν τὴν ἀπὸ τοῦ δήμου τοῖς ἐπιεικέσι 
/ Δ / 4 3 ζω: . - ᾿ 

γέγονεν, καὶ καθίσταται βασιλεὺς ἐκ τῶν ἐπιεικῶν καθ 
Α ’ - Δ - -. 

ὑπεροχὴν ἀρετῆς Ἶ πράξεων τῶν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς, Ἰ καθ) 
4 - 

ὑπεροχὴν τοιούτου γένους, ὁ δε τύραννος ἐκ τοῦ δήμου καὶ 

16 τοῦτο δὲ ἐστὶ φαῦλον] Τὸ 1 ἴἶε ΄ εχο]αἀάςβ τιοπατοἩγ {Τοπ {ο οοηβάδι- 
οἷά ααοεβθίοπ οἱ πο ἀϊδαποίοη Ὦθ- ; 9πβ, 38 Τ Ἰανο τεπηατ]κοἆ Ῥο{οτο, 
Όπθεη Ἰοεπορ απἆ ἨΡετύγ, ο ΙρΏο- 3 κατὰ τὴν ἀριστοκρατίαν] “αἰαπᾶς 

ΤΑΏΟΘ 38 ο γνηιαῦ τον] οοπβἰὐαζε | οἩη ἐ]ο βατηθ Ἰουοὶ υηἰδ], «2Ώβγγογς {ο,᾽ 

Ἡρετίγ. Έοτ ἴπο πιθαπῖπσ οἱ ἴπί , ««ρομ]οβαὺ αἷο]ι οη,”. ΘίλἨτ,. ο {λαέ 
πνονά 39ο Μ. ΈΏιπογειβ τεπατ]ς, | {πο τθαβοπίης υγη]οἩ Ἰο]άς σοοἆ {ο έλα 

Πήδεγίέ Όω Τγαυαϊῖ, οἱ. 1., Ῥ. 239 3πά | ἀριστοκρατίαι, νη]] Ἰο]ά Ροοᾷ {οτ ἴιθ 

{ο]. βασιλεία. 

8 ὑπάρχει δέ, κ.τ.λ.] ΄Απά ο Ῥορίπ 
νηζλ, οὐ οπος, (λμεῖτ οτἱσίη 18,’ ο. 

πρὸς βοήθειαν, κ.τ.λ.] «ΠΕ α, νῖουν 

{ο αββϊδίαηοο αραἱπβῦ ἴμθ ῬοοΡρ]θ.᾽ 

τοῖς ἐπιεικέσι] “΄ἆετ Ἱόπετεη βληάρ,” 

Β4Υ8 Φίαµτ τΙρΏ{1γ, ιο αρρογ ϱΊ8ββ6βΒ 

Ἰοο]ς {ο πο Ἰΐπρ {ου Ῥτοϊθοδίο. 

ο Χ. 1 καὶ περὶ μοναρχίας] Ἡο Ραβ86Β 
{τοπη πο πολιτεῖαι, ο οοπβΘΙΓΙΟΏΒ 

οἳ τοε]ς {ΤΘεπΙ6Π, Ίούγοεγος {αν τθ- 

πηογεά Ίτοπι πο βἰαπάατά Ἡθ νγου]ά 
νη]θΏ {ο βοο οβαρ]Ιβ]αά, {ο {ιο σονοτη- 
πηθηῦ οἳ οἨ6, απά οἳ οοἈΥβθ τηΦΙΠΙΥ {ο 
ἴλο οοτταρύ {οτι οἱ ὑμαί σονογηπηεηέ, 

35 ἴμο τθαδ]ΙΥ Ῥταοῦϊοα] ααθβθῖοἨ ; πε τῶν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς] ΄Τ]Η9 οἶαβο οί 

οἴἶιον ὮΥ Ἠΐβ ἀθβηϊδίοη Ῥεΐπο βἰσίοΙγ | Δοὔοηβ γΏΙοὮ παζατα]]Υ ατο Όλο Ῥγο- 
Ἱπροββῖθ]θ, απά εΥθη α. ὑο]εταβίο αρ- ἀποῦ οἳ υτύαο ἵη ἃ πηαπι.) 
Ῥτοχϊπιαδίοη Ῥεΐπρ ΥεσΥ ταΤθ. τοιούτου γένους] Αο. κατ᾽ ἀρετὴν 

περὶ τὰς πολιτείας] Τηϊ8 οχκρτοββίοη | ὑπερέχοντο. Όοπιρατο Τ1Τ. Χνιπι. :, 



Οπρίη οἳ 
ΜοπατοἩγΥ. 

4 γὰρ οἱ πλεῖστοι τῶν τυράννων γεγόνᾶσιν ἐκ δηµαγωγῶν ὧφ 
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τοῦ υπο ν ἐπὶ τοὺς γνωρίµουο, ὅπως ὁ δῆμος ἀδικῆται 

μηθὲν ὑπ᾿ αὐτῶν. φανερὸν δ ἐκ τῶν συµβεβηκότων: σχεδὸν 

αἱ 
4 8 ” Δ ’ ης ο 

Μεν γαρ τουτον τον τροπον κατεστἼσαν των τυραννίδωνι 

- Φ / ͵ 

εἰπεῖν, πιστευθέντες ἐκ τοῦ διαβάλλειν τοὺς γνωρίµους. 

ἤδη τών πόλεων ηὐξημένων, αἱ δὲ πρὸ τούτων ἔκ τε τών 

βασιλέων παρεκβαινόντων τὰ πάτρια καὶ δεσποτικωτέρας 

ἀρχῆς ὀρεγομένων, αἱ ὃ ἐκ τών αἱρετών ἐπὶ τὰς κυρίαφ 

ἀρχάς (τὸ γὰρ ἀρχαῖον οἱ δῆμοι καθίστασαν πολυχρονίους 

τὰς δημιουργίας καὶ τὰς θεώρίαρ), αἱ ὃ᾽ ἐκ τών ὑλεγάρχιών 

6 αἱρόυμένων ἕνα τινὰ ο ἐκά ἐπὶ τὰς μθσταν ἀρχάς. πᾶσι 

γὰρ ο τοῖς τρόποις τούτοις τὸ κατεργάζεσθαι ῥᾳδίως 

εἰ µόνον βουληθεῖεν, διὰ τὸ δύναμιν προύπάρχειν τοῖς μὲν 

βασιλικῆς ἀρχῆς, τοῖς δὲ τὴν τῆς τιμῆς,. οἷον Φείδων μὲν 

περὶ "Αργος καὶ ἕτέροι τύραννοι κατέστησαν βασιλείας 

ὑπαρχούσης, οἱ δὲ περὶ τὴν Ἰωνίαν καὶ Φάλαρις ἐκ τῶν 

τιμῶν, ΠἨΠαναίτιος ὃ᾽ ἐν Λεοντίνοις καὶ Κύψελος ἐν Ιζορίνθφ 

καὶ Ἠεισίστρατος ᾿Αθήνησι καὶ Διονύσιὸς ἐν Συρακούσαις 

καὶ ἕτεροι τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκ δημαγωγίας. καθάπερ. οὖν 

εἴπομεν, ἡ βασιλεία τέτακται κατὰ τὴν ἀριστοκρατίαν. 
ο 7 ’ 9 Ὀ] 9 οί 3 4 ᾗ 4 / .ἲ 

κατ ἀξίαν γαρ εστιν, Ί κατ ιθιαν αρετην Ί κατα Ύενους, 

4 ἐκ τῶν συμβεβηκότων] «Ίτοπῃ ασια] 

ἸηβίαηΏσθες {]ιαῦ Ἠανο οσουττεά.  Όοπι- 

Ῥατε Οτοῦθ 111, 28. 

5 τοῦτον τὸν τρόπον] ἐκ δηµαγωγῶν. 

ἔκ τε τῶν βασιλέων] Τ19 τε 18 4αρει- 

Βιοιβ. 

παρεκβαυόντων] ΄Ἠιβμϊπρ {ο οΥοτ- 
βυερ ἴἶε Ἠετεαατγ Ππιϊῦς οἳ {εῖτ 
Ῥουπετ.᾽ 

τὰς δημιουργίας καὶ τὰς θεωρίας] 
ἐίλο πιαρ]βίταοῖθς οἶνΙ] απά τε]σίοἈβ.᾽ 
Φεε (τοίε Π. 329; ποῖθ οη ΤΠΘΘΤΑ, 

6 τὸ κατεργάζεσθαι ῥᾳδίως] ΄Ἐαοϊ]γ 
οἱ αοοοπηρΗβλΙπρ λλεῖτ ορ]θοῦ.  Τπετε 

19 ηΟ 80 Βιοςθββ{α] οοπβρϊταίογ ἃ8 Ὦθ 
ο νν]ε]άβ ὑχο εχεοινο. 

τῆς τιμῆς] ΟΕ Πιεῖτ ο/Πςς.᾽ 

Ῥμοϊάοτ, (ἀτοίο ΤΙ. 427, ΝΙεραἩτ ἃ, 

α. εβο]. π. 313, ον Ὦθ 18 Ρ]ασθά 
ΥοτΥ οατ]γ, ααῖίο ἵπ' {πο ρτε-μβίοτίο - 
6Ἴπιες. 

περὶ τὴν ᾽]ωνίαν] Τηο ραζπς ἄονπ 
οϐ {θβο ἀθρροίρ αἲ ἴπθ πιο οἱ {16 
Τοπῖο τονο]έ ἵ α. γε οιλεπθϊσαίοά 

Ἠ]βίοτίσαὶ [αοῦ. ἘΤῃηεῖν τῖβο απά ϱο- 
νετηπηεηέ 18 οὔβοιτο, 

Ῥμα]ατῖς, στοίε Υ. 273 απά {ο]]. 

Ῥαπεβίϊας, μο θατ]]ορέ Βἰοϊ]]α ἐγταπῦ, - 
Ἠο Ἠαά Όδεη ροπετα] ἵηπ α Ίνας γη 
Μορατα. ἈΘεθ Οπίοα, 1. 1. τ., Β. 6. 

6οδ. 
πμ, Ἠετοά. ν. 03. ὶ 
7 κατ ἰδίαν ἀρετὴν ἢ κατὰ (μέρος. 

Οοπιρατο 111. ανΙΠΙ. 1. | 
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κατ’ εὐεργεσίας, Ἰ κατὰ ταῦτά τε καὶ δύναμιν. ἅπαντες 

γὰρ εὐεργετήσαντες ἢ δυνάµενοι τὰς πόλεις ἡ τὰ ἔθνη εὖερ- 
- . - 4 Ν 

γετεῖν ἐτύγχανον τῆς τιμῆς ταύτης, οἱ μὲν κατὰ πόλεμον 

κωλύσαντες δουλεύειν. ὥσπερ Ἰόδρος, οἱ δ᾽ ἐλευθερώσαντες, 
ο π] ’ 

ὥσπερ Ἰῦρος, Ἡ κτίσαντες Ἡ κτησάµενοι χώραν, ὥσπερ οἱ 

Λακεδαιμονίων βασιλεῖς καὶ Ἱακεδόνων καὶ ἸΜολοττῶν. 
Ὁ Δ 

Ἠούλεται ὃ᾽ ὁ βασιλεὺς εἶναι φύλαξ. ὅπως οἱ μὲν κεκτηµένοι 
λ 4 Δ ὰὸ / « δὲ δῆ λ ο 4 / 

τὰς οὐσίας μηθὲν ἄδικον πάσχωσιν, ὁ δὲ δῆμος μὴ ὑβρίζηται 
/ ε ω / ο! ”/ / λ 54 

µηθέν. ἡ δὲ τυραννίο, ὥσπερ εἴρηται πολλάκις, πρὸς οὐδὲν 
. ’ ’ 3 Ν - |δί 5 λ / ’ 5” 

ἀποβλέπει κοινόν, εἰ μὴ τῆς ἰὐίας ὠφελείας χάριν. ἔστι 
δὲ Δ Ν 1 λ ού λ Δ δὲ Δ ’ 

ἑ σκοπὸς τυραννικὸς μὲν τὸ ἠού, βασιλικὸς ὃε τὸ καλόν. 
ο ’ Ν 4 ’ 

διὸ καὶ τῶν πλεονεκτημάτων τὰ µεν χρήματα τυραννικά, 

καὶ φυλακὴ βασιλικὴ 

μὲν πολιτική. τυραννικὴ δὲ διὰ ἕένων. "Ὅτι ὃ) ἡ τυραννὶς 

τὰ ὃ᾽ εἰς τιμὴν βασιλικὰ μᾶλλον. 

” Δ 4 λ ο ὸ / ὴ ν Φ )λ / ἔχει κακὰ καὶ τὰ τῆς ὁημοκρατίας καὶ τα τῆς ὀλιγαρχίας, 
Ν Δ Ὁ] - 

φανερόν, ἐκ μὲν ὁλιγαρχίας τὸ τὸ τέλος εἶναι πλοῦτον 

(οὕτω γὰρ καὶ διαµένειν ἀναγκαῖον µόνως τήν τε φυλακὴν 

καὶ τὴν τρυφήν) καὶ τὸ τῷ πλήθει µηδὲν πιστεύειν, διὸ καὶ 

κατ᾽ εὐεργεσίας] ΤΠ. χτν. ι2. 
δύναμω] “«αι[ Μαολί ἆασα,' Βί91τ. 

«Ἐ]ο Ῥοββοββῖοη οἱ Ῥοψοτ {ο ϱπαΡ]θ 

{λεπα {ο βοἱ76 ἴπο ΚΙπο]γ ἀῑρπϊγ.᾽ 

ὃ ἅπαντες] 9ο. οἱ βασιλεῖ ἵο ἴῑα 
οχο]ιβῖοη οἱ τύραννοι. 

Κόὀδρος] ΤΠΙ8 Ῥαβδασο 866118 {ο Ἱπῃ- 
ρὶν ἵη Ατὶκοῦ]ο α ἀῑβετοπί νίευν οἳ 
Οοἀτιαβ {Γοπα 66 οΟΙΩΙΠΟΠἨ 9Π6. Τη9 ϱ6- 

πογα] αοσοοπηζ 18 ]αῦ Ἡο ναβ ἸιετοάΙνατγ 

Κῑπρ οἱ ΔίΠεηΒ, απά βαγοεά 5 σουητγ 

ῬΥ Πῖς ἀθαίῃ. ἘΤ]ηο Ἰαηραασο Ίετο 

Ἀβεά, Ἱπιρ]θ {λαῦ Ἡε θατηθά Ἠ]8 
Κῑπο]γ βἰαίίοη ὮΥ Πῖβ βεγνίοθ. ᾖ16 

Ῥ]αοθς Ἠίπῃ οη α Ίουε] η] ΟΥτιβ. 
Μακεδόνων] Όοπιρατο ἃ Ῥαββασθ η 

Μτ,. ατοίε Εἰδί. ἵν. Ῥ. 2ο. Α{ί6γ ἃ 

τόβατηό οἱ ἴλο βέαΐο σί Μασεάοπία, ὥο., 
Ἡο αἀάς, “«Τπεϊ Ῥοβϊάοηυ να του 
αἱιετοά ὮΥ ὕιο επίεγργῖβο απἆ αὈΠΠίγ 

οξ α {απιϊ]γ οἳ εχ]]εά («Ἴτεεκβ, ν]ο οοἩ- 

ἀιποίεά α 5εοῦῖοη οἳ ἴπο Μασθάοπίαη 

Ῥεορ]ο {ο ἴ]ιοβο οοπα θες νγ]οὮ λθῖτ 
ἀεβορπάσπίβ, ἘΕΠΠΡρ απᾶ Α]εχαπάςτ 

ο «τοεαί, α[ιθτνατάς 8ο τηβΊγε]- 

Ἰοιβ]γ πια ΓΙ ρ]ίθᾶ.””. Ἐον ιο Μο]οβΒῖ, 
1Υ. 22. 

9 βούλεται δέ, κ.τ.λ. ] ́Τηοε Ἰάεα οἱ 8 
Κκίπρ 18 ὑλαῦ ηο ἷ6 α συιατάῖαη. Όοπι- 
ρατο Ίλια. Ἱ. νΙΠ. 5, Ῥ. 1366, 6, 

τυραννίδος τέλος φυλακή. 

εἰ μὴ τῆε ἰδίας, κ.τ.λ.] «Ἐκοορί 5ο 
{αχ α8 ἴμθ ὑγταπί ΟΠ Ῥεγβοπα] ΙΠῇθ- 
τθβί5 99 βετνοά {λμοεγεῦγ.᾽ 

τὸ ἡδύ] ΟΕ οοα:βθ Ῥετβδοπα] εΠ]ΟοΥ- 
πηθηῦ,᾽ {ο ϱοτρθ οσο] Ῥτεναϊ πρ ραβ- 

βἶοη,”. Αγη. ΓοπιεΙἹ. ΟΠ. αχὶ. Ρ. 474. 

10 εἰς χρήματα] Το Ῥτεροβίθίοῃ 

1 τοφι]τθάἆ ὮῬθίοτθ χρήματα, ᾖἴλο 

Β6ἨΒΘ ἵᾳ ποῦ οοπαρ]είθ υηθλοιέ 16. 

πολιτική] ΄Ἐοτπιθά Γποπι ἴ]λο οἳ- 
Ἴ61β8.᾽ 

ΙΙ ὅτι δέ, κ.τ.λ.] Ἠθίατηβου ὃ 2, 

τὰς ἁμαρτίας ἔχουσα. 

Οπρῖπ οἱ 
ΜοπατοἩγ 

8 

ϱ 1411 
Τ]ιε Κῑπο 
απά πο 
υγτατῦ 

οοπιρατοαᾶ, 

ΤΙ 
Ἑγταπηγ. 
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/ - ο] 4 ια ο .] 

Τγταπηγ. τὴν παραιρεσιν ποιουνται των όπλων" και το κακουν τον 

” 4 αφ ”. 5) 5 ’ . / ϱ) 

ὄχλον καὶ το ἐκ τοῦ ἄστεος ἀπελαύνειν και διοικίζειν άμφο- 

τ τέρων κοινόὀν., καὶ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ τῆς τυραννίδος. ἐκ 

δημοκρατίας δὲ τὸ πολεμεῖν τοῖς γνωρίµοις καὶ διαφθείρειν 

λάθρᾳ καὶ φανερῶς καὶ φυγαδεύειν ὡς ἀντιτέχνους καὶ πρὸς 

τὴν ἀρχὴν ἐμποδίους ἐκ γὰρ τούτων συμβαίνει γίγνεσθαι 
4 4 [ή - ο εν 8 ον ’ - 

καὶ τὰς ἐπιβουλᾶς, τῶν μὲν ἄρχειν αὐτῶν βουλομένων, τῶν 

13 δὲ μὴ δουλεύει. ὅθεν καὶ τὸ Ἡεριάνδρου πρὸς Ορασύβου- 

λον συμβούλευμά ἐστιν. ἡ τῶν ὑπερεχόντων σταχύων κά- 

λουσις, ὡς δέον ἀεὶ τοὺς ὑπερέχοντας τῶν πολιτῶν ἀναιρεῖν. 

καθάπερ οὖν σχεδὸν ἐλέχθη, τὰς αὐτὰς ἀρχὰς δεῖ νοµίζειν 

περί τε τὰς πολιτείας εἶναι τῶν μεταβολών καὶ περὶ τὰς 
ο ) αν λ 9 ’ « Α , « . 
μοναρχίας" σιά τε γαρ ἀθικίαν καὶ διὰ φόβον καὶ διὰ κατα- 

φρόνησιν ἐπιτίθενται πολλοὶ τών ἀρχοβένων ταῖς µοναρ- 

χίαις, τῆς δὲ ἀθικίας μάλιστα ὃι᾽ ὕβριν, ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ 
π - ρδί , ο. δν 4 λ 4 

τ4 τὴν τών ἰὐίων στέρησιν. ἔστι ὃε καὶ τὰ τέλη ταὐτά, κα- 

θάπερ κἀκεῖ, καὶ περὶ τὰς τυραννίδας καὶ τὰς βασιλείας" 
, - - 

μέγεθος γὰρ ὑπάρχει πλούτου καὶ τιμΏς τοῖς μονάρχοις, 
Φ 9 ’ ’ πιο δ᾽ 9 θέ ε 4 νο. Δ ”- 

ὧν ἐφίενται πάντες. 1 ών ὃ) ἐπιθέσεων αἱ µεν ἐπὶ τὸ σώμα 

γίγνονται τῶν ἀρχόντων, αἱ ὃ) ἐπὶ τὴν ἀρχήν. αἱ μὲν οὖν 
» ϱ/ ο να λ ν ῷ' δ᾽ ο/ 9 - 

16 ὃι᾿ ὕβριν ἐπὶ τὸ σώμα. τῆς ὃ) ὕβρεως οὕσης πολυμεροῦς, 
ΜοπατοἨγ. 9 . / ο ουν Ὦ 
Τι 4. ἕκαστον αὐτῶν αἴτιον γίγνεται τῆς ὀργῆς' τῶν ὀργιζο- 

6ου. µένων σχεδὸν οἱ πλεῖστοι τιμωρίας χάριν ἐπιτίθενται, ἀλλ᾽ 

τὴν παραἰρεσα] ΤἩπο οοπππποη | μὲν διὰ τὴν τῶν ἰδίων στέρησιν, ἡ δὲδι᾽ 

(γταππ]οα] Τπεβδιτθ οἱ Βεϊᾳῖηπσ ἴλμο | ὕβρυ. 1 ! 

ΑΥΤΩΒ.᾽ 14 τὰ τέλη] «Ἔ]ο οτᾶς ἔἶναυ αἴπι αἲ 

διοικίζειν] Οοππρατο πο [τομπιεηξ | το ἴἨο Β4ΠΠἸΘ (καθάπερ κἀκε ας ἵτπ 
οἳ Μαπάηθα, {ος Ιηβίαποθ, ὮΥ ἴπο | οἸσατοβίες απά ἀθπποοτασίθβ, ἴλε οο- 

Βρατίαη ο]ρατοὮΥ. βὐὐαίίοης ος ΓΓΘΕΠΩΕΠ, 5ο 4ἱβο,᾽ ὧο, 

12 ἀντιτέχνους] ΄Ἐ]να]ς.᾽ αἱ μέν] ΄ Ῥοπαθ αἰέαο]ς ἔ]ιε 16, οὔ]θτβ 
13 τὸ Περιάνδρου] Πο εἰαίοπιοηῦ | ἴμθ Ροπογ.᾽ | 

Ίγο 18 οοπβἱβθθπῦ νηῖθι ΤΙ. ΧτπΙ, 16 ἵπ 15 αὐτῶν] «Ο8 ο βενοτα] πας. 

νγη]ο]ι 569 ηοῦθ, Οοππρατο Ἠ] οἩαρίοτ οι ὀργή, Ιαί, ᾿ | 
καθάπερ οὖν] ΄ ΑΒ ναβ Ἠ]π{θά ἴπεῃ.᾽ | 11, Ἡ, Ρ. 1278, 81. Εξ 

τῆς ἀδικίας, κ. τ.λ.] ἀδικα δ τιμωρίας χάρι] “Τηετείοτο ἴπεγ 

πλεονεξία, απᾶ ἰλαῦ 48 πιαΥ Ῥο 8Θεη | αἴῑασ]ς ο γταπίς Ῥοιβοη. Τέ1φτο- 

{γοπι ὃ 1ο 6 Ρατ] τῶν χρημάτων, | νεηρο ἴ6γ αθεῖς, ποῦ ἴλαῖν οὗ αᾱ- 

Ῥατγ τῆς τιμῆς, οἳ 8 16 18 Ἠετε ἡ ναηίαρο. 
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οὐχ ὑπεροχῆς, οἷον ἡ μὲν των Πεισιστρατιδών διὰ τὸ προ- Μοπατοῖγ. 

πηλακίσαι μὲν τὴν ᾿Αρμοδίου ἀδελφήν, ἐπηρεάσαι ο Ἀρ- 

μόδιον" ὁ μὲν γὰρ Αρμόδιος διὰ τὴν ἀδελφήν, ὁ ὃ) Δρι- 

στογείτων διὰ τὸν ᾿Αρμόδιον. ' ἐπεβούλευσαν δὲ καὶ 1ε- 

ριάνδρῳ τῷ ἐν ᾿Αμβρακίᾳ τυράννῳ διὰ τὸ συµπίνοντα μετὰ 

ᾗ δὲ 

Φιλίππου ὑπὸ Παυσανίου διὰ τὸ ἐᾶσαι ὑβρισθῆναι αὐτὸν 

- ” 9 . » 4 νο Ζὸ , . Αα ’ 

των παιδικών ερὠτήσαι αυτον ει Πο ἐξ αυτου κυει. 

-- - ε Δ 

ὑπὸ τῶν περὶ Ατταλον, καὶ ἡ ᾿Αμύντου τοῦ μικροῦ ὑπὸ 
- 3 ϱ [ο 

Δέρδα διὰ τὸ καυχήσασθαι εἰς τὴν ἠλικίαν αὐτοῦ, καὶ ἡ τοῦ 
- 4 Ν λ Ν - 

εὐνούχου Ἠὐαγόρᾳ τῷ Ἰυπρίφ' διὰ γὰρ τὸ τὴν γυναῖκα 
η Ν ελ . -” ὃὉ / « ε / λ 

παρελέσθαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἀπέκτεινεν ὡς ὑβρισμένος. πολ- 
Ν ω) ’ 

λαὶ ὃ᾽ ἐπιθέσεις γεγένηνται καὶ διὰ τὸ εἰς τὸ σώμα αἰσχύ- 
’ , - 4 « Ις / 3 ᾽Α ’ 

νεσθαι τῶν μονάρχων τινας, οἷον καὶ ἡ Ἱδραταίου εἰς ᾿Αρχέ- 
ς 4 

λαον' ἀεὶ γὰρ βαρέως εἶχε πρὸς τὴν ὁμιλίαν, ὥστε ἱκανὴ 
ή ’ 5 / / ὰ / ων θ / ὸ ς 

καὶ ἐλάττων ἐγένετο πρόφασις, διότι τών θυγατέρων οὖδε 
/ ” ε [ή . [ων ο . Δ . ’ 

μίαν ἔδωκεν ὁμολογήσας αὐτῷ, ἀλλὰ τὴν μὲν προτέραν, κα- 
’ ” 

τεχόµενος ὑπὸ πολέμου πρὸς Ζίρραν καὶ ᾿Αρράβαιον, ἔδωκε 

2 λεῖ τῷ τῆς ᾿Ελιμει ὖν δὲ νεωτέραν τῷ υἱεῖ τῷ βασιλεῖ τῷ τῆς ιµείας. τὴν έρ 
- ’ Δ 

᾽Αμύντα, οἰόμενος οὕτως ἂν ἐκεῖνον ἥκιστα διαφέρεσθαι καὶ 

τὸν ἐκ τῆς Ἐλεοπάτρας" ἀλλὰ τῆς γε ἀλλοτριότητος ὑπῆρ- 

προπηλακίσαι, κ.τ.λ.] Ωποῦεά 1π ἐ]ια 
Ῥομο]α {ο Απίβίορηαπςς, «4ο. 9909, 
Ἐά. Ὠϊπά. ατοῖε 1ν. 152, 

16 Ῥετίαπάος, 4ρονε γ. ο. 
ἘΠΙΗρΊ ἀθαῖλ 1η 336 Ε.ο., 18 ο 

Ἰαέοβύ ονεπύ ποθοεά ἵη {]ς υοτῖς οἳ 
Ατκίοῦ]ο”5, ατοῖο ΧΙ, 711. 

ὑπὸ τῶν περὶ᾿Ατταλον] “ἙΥ ΑίαΙΙβ.᾽ 
Όοππρατο, {ΟΥ ἐς οχρτεββῖοη, ΟΠ. ντ. 6. 

᾽Αμύντου] Τηϊ8 αἱ]αθίοι 15 οΏβοιτο, 

1ο πιεπ{ῖοη ο{ Ώογάαβ ΒΘ6ΠΙΒ ἴο Ροϊηέ 

ιο Απιγπιος ήΤΙ., ἴο {αίμετ οἱ 

ΈΕΠΙΗΡ, Τοτ Ῥετάας, Ῥτίπορ οἱ Ἑ]γπιῖα 
ΝΒ α ΚΙΠΑΤΙΩΠ οἱ Ἠ]β, νο αοἰοά ἵπ 

οοποετό πμ Ἠϊτα, Τί 18 α Ῥροϊηῦ οἩἨ 
ψη]ο] Ατὶρζοῦ]ο γγαβ Ἰ]κο]γ {ο Ὦοθ οοἵ- 
τοοῦ ; Ῥαῦ ντε Ἠαγοθ α νγαπῖ οἱ Πβίοτῖσα] 

ἁαία. 

Ἐύὐαγόρᾳ ] Ἐν Ἠ]8 ἨΙβίοΥγ, 5ο ἀτοῦθ 

Χ. 1δ, απά {ο]1.; Του ὑπ ρατίοα]αν 

Ἰποϊάεηί, Ῥ. 33, ὉητἩ ποίθ, Τ]ο αι- 

ΏΙΙΟΠΒ ΏβΠΙθ Ίναθ Τηταβγάσριβ, 

διὰ γὰρ τὀ, κ.τ.λ.] ΄Έοι Ώθοσιιβο Ἰ]ς 
ΒΟἨ, {θ 6οη οὗ Ἐναροταβ, Ἠαά {α]κοη 

ΑΊγαΥ τοπ Ἠϊπω Ἠϊς ννής, Ὦο Ἰ]]οά 

Ῥναφροταβ, α8 ΓεοΠης {λαί Ἰο Ἰαά Όθει 

Ἰηβυ]ίθά ὮΥ Ἰήπα, ῬΒο 1 τοπάοτ {ἴ]θ 
Ῥαββαρο νηθ] Βί4Η5. 

17 Ἐραταίου] Τηϊβ ηαπιο νατί6. 
τοῦθ, Χ. 63. Ἐταίθιας 1Β {1ο Γοσπα 
ΊΠετο ρἵνοη, 

᾿Αρχέλαον] Θοε Τηπο, Τ. 1οο. 
καὶ ἐλάττων] «ενεπ α βὀπιθυ]αῦ 

β]]σᾗί ρτοαπά, νἰσ., ναί,” 
᾿Αρράβαιον] Κϊπρ οἳ ἴ]ο Τ,Υπορβία» 

16 πηρηθίοπθᾶ Τηπο, 1Υ. 7ο. 
διαφέρεσθαε] ΄ᾳἀαττο].” 

Κλεοπάτρας] 916, 1ΐ αΡΡθαΙΒ, νναβ 
Ἠ19 {αὐμον)ς νιάονγ, 

ἀλλοτριότητος] «αἰϊεπαθίοι, 

115 ἆατ- 

6618, 

τό 

1311 Β 



ΜοπατοῇἉγ. 
Τις ἆαῃ- 
6618. 

19 ὑβρι σµένος. 

5ο λαβὼν καὶ παρὰ τῆς γυναικὸς ἐξελκυσθεὶς διέφθειρεν, 

2 -- 

τν. ἀϊβοι]6 Ῥ8ββαρο. 
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.) . λ ’ ’ . 4 5 | 3 ’ 

χεν ἄρχη το βαρέως φέρειν προς την ἀφροδισιαστικὴν χάριν. 
/ η) 4 ϱτἳἩἳ ’ { - . . 

αυνεπέθετο δὲ καὶ Ἠλλλανοκράτης ο Λαρισσαῖος διὰ τὴν 
ΜΗΝ Φα {ή « Δ ’ - ” ’ 9 αν 

15 αυτην αιτιαν' ὡς γαρ χρωώμενος αὐτοῦ τή ἡλικίᾳ ου κατήγεν 

ε ΄ ὸ 6 Λ 2 499 ) ε) / 2/ 3 
ὑποσχόμενος, ὃι᾽ ὕβριν καὶ οὐ ὃδι᾽ ἐρωτικὴν ἐπιθυμίαν ὧετ 

εἶναι τὴν γεγενηµένην ὁμιλίαν. Π] άρρων δὲ καὶ Ἡρακλείδης 

οἱ Αἴνιοι Ἱότυν διέφθειραν τῷ πατρὶ τιμωροῦντες, ᾿Αδάμας 
νὰ, 3 ’ κό ὸ λ ΑΝ - - υ] ε 5 ον 

ἀπεστη Ἱλότυος ὁια το ἐκτμηθῆναι παῖς ὧν ὑπ αὐτοῦ ὡς 
ο) 4 Λ Δ Δ - 3 

πολλοὶ δὲ καὶ διὰ τὸ εἰς τὸ σῶμα αἰκισθῆναι 

πληγαῖς ὀργισθέντες οἱ μὲν διέφθειραν οἱ ὃ᾽ ἐνεχείρησαν 
ε « ’ ἃ . λ 4 ο λ Δ λ ὡς ὑβρισθέντες, καὶ τῶν περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ βασιλικὰς 

δυναστείας, οἷον ἐν Μιτυλήνῃ τοὺς Πενθαλίδας Μεγακλῆς 
” 3 ΄ - . . 

περιιόντας καὶ τύπτοντας ταῖς κορύναις ἐπιθέμενος µετα 

τῶν φίλων ἀνεῖλεν, καὶ ὕστερον Ἔμέρδις Πένθιλον πληγὰς 

τῆς ᾿Αρχελάου ὃ᾽ ἐπιθέσεως Δεκάμνιχος ἡγεμὼν ἐγένετο, 

παροξύνων τοὺς ἐπιθεμένους πρῶτος αἴτιον δὲ τῆς ὀργῆς 
1 ο ” - 

ὅτι αὐτὸν ἐξέδωκε μαστιγῶσαι Εὐριπίδη τῷ ποιτῃ: ὁ δ᾽ 
Ῥ 9 ὸ 5 ’ 5 / . - 3 ’ - 

υριπι ης ἐχαλέπαινεν ειποντος τι αυτου εις δυσωδίαν του 

στόματος. 

μὲν ἀνηρέθησαν οἱ ὃ) ἐπεβουλεύθησαν. 

εν, .] .ἳ 

καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ διὰ τοιαύτας αἰτίας οἱ 

ὁμοίως δὲ καὶ διὰ 
’ εἃ ’ Α - . / - ϱ/ 3 . Δ 

φόβον" εν γαρ τι τουτο των αιτιων ν. ὡσπερ και περι τας 

πολιτείας καὶ τὰς μοναρχίας" οἷον Ξέρξην ᾿Αρταπάνης 

18 οὐ κατῆγεν ὑποσχόμενος] «1ο ἀῑά 
πού τθβίοτο Ἠϊπα, {ποαρΏ Ἠο Ἰαἆ Ῥτο- 

πη]βθά {ο ἆο βο.  Ἠε]αποοταίθβ ἴλεη 

νγᾶς αη οχῖ]θ, 

ῬαττποηἨ. Βπαίῃ, οί. Βίοφ., τευάβ 

Ῥγίποη. Μτ. ατοῖε, αἶδο, Χ. 516. 

Αάἆατηββ. (τοίε, 1, 21, Ὡοῦθ,. 1 ο8η 

"Απὰά πο Ἡϊβθοτίοα] ποίῖοθ οἱ Ἠΐτῃ, 

Κότυν] Έοτ Όιο Ἠϊβθίοτν οἳ [8 
Ῥτίπος, 5εθ (τοῖς, Χ. 4958, απά {ο]]. 

10 καὶ τῶν περὶ τὰς ἀρχάς, κ.τ.λ.] 

δίαµτ, Ἱπ 18 

{γαπβ]αθίοη, Ίηαίε8β τῶν περί, κ.τ.λ., 

ἀερεπά οἨη {πε Υετββ διέφθειραν, ἐνε- 

χείρησαν, '«βε]ρθῦ Ίππο ΟΡτὶσ]καίνεη 

παπά Ῥεμετγβολετ σεδἀ{εῦ οἆετ σα {ἰδά- 
{επ γετβιομί.”. 10 που]ά ο απζοθ 8 

καὶ - 

.. 

ο 
1 

Ἆ ἥ 
[η 
΄ 

Ἱ 

παίυταΙ {ο πηα]κθ 16 ἀρρεπά οη πολλοί, ε 

οἱ μέν, οἱ δέ. 

Ῥο ἆοπο πΙῃ {με Ῥ8ββᾶρο. 
Πενθαλίδας] ατοίς, 1. 235, ποίθ, ἆθ- 

τινῖης ὑλεῖγ παπηθ τοπ Ἑθηίβί]ας, 8οΠ. 
ος Ογερίες, 

δµ, 265. 

Μεγακλῆς] Νοϊμίηπρ τηογθ Ἰπονπη, 

ΔΏΥ 1ΠΟΤΘ {Παπ οἱ Ὀπιεγά1ς. 
2ο Εατίρίάςα. 

Ἐτίρ]άςςβ, 59ο τοῖς, Χ. 64. 

1 ἆο πού βοθ π]ιαέ ἵς ἐο 

Οοπιρατο α]δο τ. 27, ΠΠ. 

Οµπ {ῖβ απεοἆοίθ οἳ ι 

Δεκάμνιχος] ΤΠϊ5 τενεηρο πας ποῦ ι αμ 

6] αἰκ γεατς α[θοτ ἴμο ἀθαί] οἱ Ἐω- 
Ρρίά98. 

21 καὶ τὰς μοναρχίας] ΄Βο αἶβο πι | : 
{πο ο.59 ΟΕ πΙοΠΑΤΟΠΙΘΒ.᾽ 

Βέρξην Αρταπάνης] τοῖς, ΥΙ. 493, - Ί 
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φοβούμενος τὴν διαβολὴν τὴν περὶ Δαρεῖον, ὅτι ἐκρέμασεν Μοπατοῖγ. 
Ξ λ [ μι) ἕ λα) 9/ , θ ε Τίς ἆαπ- 

οὐ κελεύσαντος επέρξου,. ἆ οἰόμενος συγγνώσεσθαι ὧς ᾿μοτα, 

ἀμνημονούντα διὰ τὸ δειπνεῖν. αἱ δὲ διὰ καταφρόνησιν, 
ο ’ Αν. ’ 4 - - 

ὥσπερ Σαρδανάπαλον ἰδών τις ζαΐνοντα μετὰ τῶν γυναικῶν, 
. 3 [ο - ε ” ’ .) .) | . . 

εἰ ἀληθῆ ταῦτα οἱ μυθολογοῦντες λέγουσιν' εἰ δὲ μὴ ἐπ 

ἐκείνου, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄλλου γε ἂν γένοιτο ἀληθές. καὶ Διο- 
[ή κ σκας ’ / ια) ’ Ν . - ε - 

νυσίῳ τῷ ὑστέρῳ Δίων ἐπέθετο διὰ τὸ καταφρονεῖν, ὁρῶν 

τούς τε πολίτας οὕτως ἔχοντας καὶ αὐτὸν ἀεὶ µεθύοντα. 

καὶ τῶν φίλων δέ τινες ἐπιτίθενται διὰ καταφρόνησιν’ διὰ 

γὰρ τὸ πιστεύεσθαι καταφρονοῦσιν ὡς λήσοντες. καὶ οἱ 

οἰόμενοι δύνασθαι κατασχεῖν τὴν ἀρχὴν τρόπον τινὰ διὰ τὸ 

καταφρονεῖν ἐπιτίθενται" ὡς δυνάµενοι γὰρ καὶ καταφρο- 
νοῦντες τοῦ κινδύνου διὰ τὴν δύναμιν ἐπιχειροῦσι ῥᾳδίως, 

ὥσπερ οἱ στρατηγοῦντες τοῖς µονάρχοις, οἷον Ἰδῦρος 
Λ, ’ . [ο ’ Α ιο Α ὸ ’ ὸ 3 

ἱστυάγη καὶ τοῦ βίου καταφρονῶν καὶ τῆς δυνάμεως διὰ 
Ν 4 4 / . 5 ’ κ 4 4 - λ ; 

τὸ τὴν μὲν δύναμιν ἐξηργηκέναι, αὐτὸν δὲ τρυφάν, καὶ Ζεύθης 
ε ο Δ Α ὰ ’ Δ ”/ 

ὁ Θρᾷξ ᾽Αμαδόκῳ στρατηγὸς ὤν. 
’ ᾽ / ω . ων) Δ 4 / 

τούτων ἐπιτίθενται, οἷον καὶ καταφρονοῦντες καὶ διὰ κέρδος, 

ὥσπερ ᾿Αριοβαρζάνη Μιθριδάτης. μάλιστα ὃὲ διὰ ταύτην 

τὴν αἰτίαν ἐγχειροῦσιν οἱ τὴν φύσιν μὲν θρασεῖς, τιμὴν δ᾽ 

ἔχοντες πολεμικὴν παρὰ τοῖς μµονάρχοις' ἀνδρία γὰρ δύνα- 

οἱ δὲ καὶ διὰ πλείω 

ΙΧ. 3. Τ ἴπο αοοοαπύ ἴποτο σἵνεη 18 
οογτθοῦ, ἴλε οπ]γ οἼαησθ τεφπ]τοά ἵη 

ἴλο Ῥαάββασε 18 ο Ῥ]αοο ἴμο οὐ Ῥείοτο 

ἴλο νετὈ. Ἠο Ἠαά Ῥεεπ οτάετοά αὐ 
Ῥαπαιεῦ {ο οχοοπίο Ὠατίαβ, Ἠδά πού 
ἆοπθ Βο, απᾶά {Ἠποτοίοτοθ, {τοπ {θα ος 

ἴλιο οοηΏβθαεποθς οἱ Ἠ]β ἀϊδοροάίεπος, 

24 κατασχεῖν] «Το Ἠο]ά νγθη {1πδΥ 
Ἰαγο βεἰσεᾶ 1δ. 

Κθρος] Ὑα8 ΟΥταθ (μεη {1θ σεποτα] 
οἱ Αβίγαρο»ῖ 9εο πει, «1εαῖ 
Ἠ/ογίεγόωσ]ι, απο. Ἐστοβ. Τὴο εατΙΥ 
Ἠ]βίοτΥ οἳ Ογγιαβ 18 γετγ οΏβοιτθ, απά 

ἴμο ϱαΏ]θοῦ οἱ πΙαΠΥ οοηβΙοβίπρ βἴαΐθ- 
αββαββ]ηα(εά Χετσες, Β.0. 465. Ατία- 

Ῥαπας να η ἩἨγτοαπίαη, ΟΟΠΙΡΔΤΘ 

ΒΠΙ{Η, Βίουν. Ρίοί. 

22 Φατάαπαρα]αβ. Ἠῖςβ Ἱεσεπάατγ 

οἸαγασίες ΒΘ6ΠΙΒ τοοορηίθεά ὮΥ Ατῖθ- 

{οΐ]ε, νο ππεηοης Ἠϊπω ασαΐπ, Εν. 

τ. 1, 3, Ῥ. 1908, Ὁ 3, 88 ἃ ἴΥρο οἳ 
Ἰαχατγ. 

38 Δίων] πολ, Λία. Βίοᾳ. ἄἀτοίῖε, 
ντα. 

οὕτως ἔχοντας] 5ο. καταφρονοῦντα». 

ΤΙΘΩ{Β. 

ἐξηργηκέναι] «νναβ ποτη ο0.) 

Σεύθης] ΧεπορλοἨ, 11611. τα. . 2. 

Απαῦ. ΥΠ. Ἡ, 30. 

25 Μιθριδάτης] ΑτίοββτζαΠθΘ8 88 
ΤΙΘΤΘΙΥ 8. Βαΐταρ οὗ {πο τθρίοη ἨθΑΥ 

ἴλο Ἐτοροπ{ί6 απά Ἠε]]εεροπῦ. ὨἨο 

τονο]ιθά {οί {πο Ῥετβίαη πο 367-- 

366, απά ναβ Ἰοϊπθά ὮΥ ὨΏαίαπηθΒ, 

Οατίαπ οῄϊοςυ οἳ Ατίαχειχος ἵῃπ Οα)- 

Ραάοσοῖα. ΜΠΙωιπιάαίθΒ, 8οη οἳ Ατίο- 
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Μοπατοϊγ. µιν ἔχουσα θράσος ἐστίν' δι ἃς ἀμφοτέρας, ὧς ῥᾳδίως 
Τ:5 ἆαη- - Ἶ . 

τῶν δὲ διὰ φιλοτι- 
” 4 ᾿ ’ 

μοι. κρατήσοντες, ποιούνται τας ἐπιθέσεις. 
/ σ / ᾿ . ” να | α 3 

μίαν ἐπιτιθεμένων έτερος τροπος εστι τής αιτιας παρα τους 

ς - ’ 

26 εἰρημένους πρότερον. οὐ γὰρ ὥσπερ ἔνιοι τοῖς τυράννοις 
- ” [ή η] ΄ 

ἐπιχειροῦσιν ὁρώντες κέρδη τε µεγάλα καὶ τιμὰς µεγάλας 
” .] - ϱ/ . . . ’ 2 . 

οὔσας αὐτοῖς, οὕτω καὶ τῶν διὰ Φφιλοτιμίαν ἐπιτιθεμένων 
σα - ὸ ’ 3 .] ε) -- " . 3 

ἕκαστος προαιρεῖται κινδυνεύειν' ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν διὰ τὴν 
9 [ή ὃ Ὁ) δ᾽ ο ο 5 Δ ’ 

εἰρηµενην αἰτίαν, οὗτοι ὥσπερ κάν ἄλλης τινος γενομένης 

πράξεως περιττῆς, καὶ δι ἣν ὀνομαστοὶ γίγνονται καὶ γνώ- 
- . ’ -- 

ριµοι τοῖς ἄλλοις, οὕτω καὶ τοῖς µονάρχοις ἐγχειροῦσιν, οὐ 
ν 

α7 κτήσασθαι βουλόμενοι µοναρχίαν ἀλλὰ δόξαν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ 

ἐλάχιστοί γε τὸν ἀριθμόν εἶσιν οἱ δτὰ ταύτην τὴν αἰτίαν 
- - .) - 8 - - 

ὁρμῶντες' ὑποκεῖσθαι γὰρ δεῖ τὸ τοῦ σωθῇῆναι μηδὲν φρον- 
/ ο] 4 ΄ / Δ όν - α) 

28 τίζειν, ἂν µή µελλη κατασχήσειν την πρᾶξιν. οἷς ἀκολου- 
- 3 - 4 / ε / ιδ 3 .) 4 .] 

θεῖν μὲν δεῖ τὴν Δίωνος ὑπόληψιν, οὐ ῥᾷδιον ὃ) αὐτὴν ἐγγε- 
, - κ. 4 ΝΕ, 5 ) 4 

νέσθαι πολλοῖς' ἐκεῖνος γὰρ µετ᾽ ὀλίγων ἐστράτευσεν ἐπὶ 
’ 

Διονύσιον οὕτως ἔχειν φάσκων ὡς ὅπου περ ἂν δύνηται 

προελθεῖν, ἱκανὸν αὐτῷ τοσοῦτον μετασχεῖν τῆς πράξεως, 
ΓὈ] ΄ - Αμ 

οἷον εἰ µικρὸν ἐπιβάντα τῆς γῆς εὐθὺς συμβαίη τελευτῆσαι, 

29 τοῦτον καλῶς ἔχειν αὐτῷ τὸν θάνατον. Φθείρεται δὲ τυραν. 

πασπποι, «ϱνϱ..ϱ. » 

Ῥαγζαηθβ αββαβθβ]ηαθοά Ταΐαπιςβ, Ῥαό 

αρρατεπ{]γ ποῦ ΑτίοβαχζαηθΒ. «ατοίε, 
Χ. 406. 

θράσος ἐστίν] “ριερί Τπίογπεϊ- 
πιαησβρθἰαῦ,. ΒίαἨτ, ΙΠπβΡΙΤΘΒ οοἨ- 

Πάεπορ. 1 βπβρεοῦ ἴπβ οἱ Ῥεῖηρ απ 

αἀάϊδοη ]αΐ6τ, απά εΠοι]ά Ῥτείετ ἴμθ 

Ῥαββαρο πηλοαῦ 0. Ίπ ἴιαῦ ο88ε, 

ἀμφοτέρας που]ά τείεν {ο τὴν φύσιν 

απηά τιμὴν πολεμικήν. 

ἕτερος] ΄ΤἨετε 18 αποὔῦΠεν ΓΟΥΠΙ.᾽ 
26 ὥσπερ κἂν ἄλλης, κ.τ.λ.] ]αβῦ 

38 ἴἨεγ νγοι]ά ἆο ἵπ ἴ]πθ ϱ8δο οἱ ΑΏΥ 

ΔΏΥ οἴμες τεπατκαβ]ο αοἰοηπ..  ΈΤ]ε 

ΑΠΩΡΙΦΙΟ 1Π ΓΠ18 οα86 4ἴπηβ ποῦ οὐ ρα]τ 

ος Ῥοῦετ, Ῥα0 168 ομ]εοῦ 18 {ο ΤΕΠΟΝΓΠ 

οὗ ποῦοτ]είγ πγη]ο]ι {πο αοθῖοη νν]] οοἩ- 

{οτ. ᾖΤν 18 πο Ίονθ οἳ {πιο ὮΥ 

1{βε1/{, 

ο7 ὁρμῶντες] ΙΏ α ηΘΙΙΘΓ 86ἨΡ8Θ, 

ἂν μὴ μέλλῃ] “εαρροεῖηρ Ἠΐτα ποῦ 

ἀεεπεά {ο βποοεεά 1Π ἴπο επ{ετρτῖβε.᾽ 
Έοχ κατασχήσειν, οοπιρατο ΟΜ. ὙΠ1Ι. 
12, πετ Ἱ6 βίαηπᾶς αἶοπο νι] ἔῑαο 

β41ηΘ {0Υ06, | 

38 οἷς ἀκολουθεῖν, κ.τ.λ.] ' Οπ ἴἶιεκε 
οπσ]Ώύ {ο σναῖ, «Τπετε οασΏέ εγετ {ο 
Ῥο Ῥτοβεηέ νι επι {ο νῖεν οἳ 

Ῥιου. «τοῦο βρεαΚΕ, ΧΙ. 118, οἱ Ἠϊβ - 

,οπίλαθ]αβί]ο ετηρεγαπηθηὔ. 

ὅπου περ ἂν δύνηται προελθεῖν] «αἲ 
ἴμο Ῥοϊηό 6ο νἨῖοἩ Ἰο ε]οι]ά Ώαγε Όθει 
8Ώ]ε {ο αάγαπος.᾽ 

ἱκανὸν αὐτῷ, κ.τ.λ.] «Ἠο νταβ οοπ- 

τεηῦ παῦ Ἰο Α]ο Ἠανο ροῦ 5ο 

Γ.Σ, απᾶ 8ο Τ4Υ ΟΠΊΥ, {ονατᾶς Βἱ5 οἳ- 

]θοῦ.᾽ 
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νις ἕνα µεν τρὀπον, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων εκαστη πολιτειῶν. δομο 
ς 5 ἆαη- 

τὸ μὲν γαρ  6ε{β, 

βούλεσθαι δῆλον ὡς ὑπάρξει διὰ τὴν ἐναντιότητα τῆς προαι- 

4) ει »ὶ 9 , ’ ’ 

ἔξωθεν, εαν εναντια τις ἤ πολιτεία κρειττων. 

[ή Ὡ] 4 /΄ ’ ’ ’ 9 σος . 

ῥρέσεως: ἃ δὲ βούλονται, δυνάµενοι πράττουσι πάντες. ἐναν- ο 

τίαι ὃ) αἱ πολιτείαι. οῆμος μὲν τυραννίδι καθ) "Ἡσίοδον 

ὡς κεραμεῖ κεραμεύς (καὶ γὰρ ᾗ δημοκρατία ἡ τελευταία 
ο: 3 ’ 4 4 5 ’ ὸ 4 4 

τυραννίς ἐστιν), βασιλεία δὲ καὶ ἀριστοκρατία ια την 
9 ’ - ’ λ ” ’ 

ἐναντιότήητα τῆς πολιτείας. διὸ Λακεδαιμόνιοι πλείστας 

κατέλυσαν τυραννίδας καὶ Ζυρακούσιοι κατὰ τὸν χρόνον ὃν 
α) ’ Α ς 9 . ε [οἳ ο ε ’ ἐπολιτεύοντο καλῶς. ὝἽἝνα ὃ᾽ ἐξ αὑτῆς, ὅταν οἱ µετέχοντες 21 

στασιάζωσιν, ὥσπερ ἡ τῶν περὶ Ἰέλωνα καὶ νῦν ἡ τῶν 

περὶ Διονύσιον, ἡ μὲν Τέλωνος ὈὉρασυβούλου τοῦ “Ἱέρωνος 
3 - Ν εἰ ο) Δ Δ 

ἀδελφοῦ τὸν υἱὸν τοῦ Ἰέλωνος δημαγωγοῦντος καὶ πρὸς 
- - ’ 

ἡδονὰς ὁρμῶντος, ἵν αὐτός ἄρχη, τῶν ὃ) οὐἰκείων συστάντων, 
- 8 

ἵνα μὴ τυραννὶς ὅλως καταλυθῇ ἀλλά Ορασύβουλος: οἱ δὲ 
/ 9 ϱ Δ / ./ ϱ/ 

συσταᾶντες αὐτῶν, ὡς καιρὸν ἔχοντες, ἐξέβαλον ἅπαντας 

30 διὰ τὴν ἐναντιότητα] ΄οἩ 40- 
ουπηῦ οἱ {ποθ ορροβί6]οηῦ Ῥεύνγεεηι ὕπετα 

1η Ῥεϊποίρ]θ.᾽ 
8ο Λακεδαιμόνιοι] ΊἨαο, 1. 18, {οτ 

ἴλλο Γαοῦ. 
Συρακούσιοι] Τη ὐαζεπιεηό νγου]ά 

ΒθΘ6ΊΩ ἵο τείες ο ἴμο Ῥετίοά οἱ πποσθ 

Όναη Β{0Υ γθατ ας οἸαρβοά Ῥδένγθθη 
ἴμο οχρια]θίοη οἱ {1ο (ῑεἰοπίαι ἀἆγπαβίγ 

απά ἴῃο αοοθβεῖοη οἳ ἨΏϊοηγβίαβ ἴ]ε 

εἰάοτ, ΄ ἴ]ο Ῥεβῦ απά πηοβῦ Ῥτοβροετοιβ 

Ῥοτίοη οἳ Βοϊῆαιπ Ἰβθοτγ.”  Τμο 
οὔμεγ ἀεβροῦβ Ἱετο ἴπει οχροε]]εά. 
Οτοίθ, ν. 316. 

81 ἐξ αὑτῆς] ος νι, 1ο, {οτ ἴ]ο 

Β4ΤηΘ ΘΧΡΓΤΘΒΒΙΟΠ., 

οἱ µετέχοντες] Τηο γταπίς {ατηῖ]γ 
οι ΓπΙεπάΒ, {πο αββοοϊαίες οἳ ΠΒ 

Ῥουγγογ. 
νῦν] επ οἳς οπΏ 4αγ.᾽ 
ἡ μὲν Ῥέλωνος] βαρῥ. στάσις οἳ 

µεταβολή, ΄ Το τενο]αῖοτ 1η {11θ ο88θ 

οἱ ἀεΙοη.  ατοίθ,γ. 319. 
δημαγωγοῦντος] Κκολακεύοντος που]ά 

Ῥ6 πιοτο βἰτιοῦ]γ οοττεοῦ, Ῥαΐ0 16 τηα]οβ 

ο, 

πο Ῥταοβίοα] ἀϊῄεγεπος νγη]ο]ι Ὑγοτά ἵβ 
πβεά ἵπ βαοὮ α Ῥίαο. ΟΌοπιρατο Υ]. 

(Υ.) τν. 28, καὶ ὁ δηµαγωγὸς καὶ ὁ 

κόλαξ οἱ αὐτοὶ καὶ ἀνάλογον. “ΕἹαῦζετ- 

πο Ἠ]β νγογεῦ Ῥτορεπβϊ{ίθΒ, απά ατρίης 

Ἠϊηχ οη {ο σταΙβοαθοἨ.) 

ὁρμῶντος] 18 Ἡετε αονοθ. “΄Ἠο οοη- 

ἰτῖνθά {ο ραῦ Ἠϊπα ΙπάϊτεοῦΙγ αθἰἀς, απά 

ἐς {οβοίσο ἴπεσογεγηπαεη{ {οτμπηβθ]{”» 
οἰκείων] Βθοπη {ο ΤηθαΠ {1θ β8ΊηΘ 38 

οἱ µετέχοντες». 

οἱ δὲ συστάντες αὐτῶν] Βο]πεϊάςτ απᾶ 
ΟοταΥ πε {ο απάετείαπά κατὰ, Ῥαΐ 

ὑμῖς 18 ποῦ βαὐϊβίαοῦοτγ. ἜΤΠο οἱ συ- 
στάντες ΒΕΘΤΩΒ 6ο Γε[εχ ο ἴ1θ Β4ΊΠθ Ρετ- 

ΒΟΏΒ 38 οἰκείων συστάντων, Ῥαῦ ἅπαντας 

αὐτούς, οἩἳ ἴ]λο οἴπεγ Ἰαπά, 86ΘΙΠΒ ο 

Ἱπο]αάς {]ιεβε οἰκεῖοι. Τ19 εαβ]οβί οἈαπσθ 

ψιοτι]ά Ὄο {ο τησ] οἱ δέ τοίετ {ο απού]εν 
ρατίγ, ἴλο Ῥατῦγ πγ]ο εχρε]]εά επι, 
απά τοιά συστάντων. "Ῥαΐό ἴπο εχ 
ρε]Ίησ ρατῦγ, αναϊ]ῖτπς {]θιηβο]νθβ οἱ 

ἴπο ορροτύαπΙογ πας αβοτάθά {θτη, 

α5 α τοβι] οἱ μεῖτ οοπηῬΙπαδίοη, ϱκ- 

ρε]]εά Όπεπι οπθ απά αἲ, ΤἩταβγα]ας 

υλ 
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9 : ' ’ η ο . 
ὙΠοπανοἩγ. αὐτούς. Διονύσιον δὲ Δίων στρατευσας, κηδεστης ὧν και 
16 ἆαπ- 

6ΕΥΑ. δύο. δὲ 
- - εἳ / / ο / 

: οὐσῶν αἰτιῶν δι ἃς μάλιστ᾽ ἐπιτίθενται ταῖς τυραννίσι, 

προσλαβὼν τὸν δῆμον, ἐκεῖνον ἐκβαλὼν διεφθάρη. 

/ . ’ ’ 4 - ’ ε ’ 

μίσους καὶ καταφρονήσεως, θάτερον μὲν δεῖ τούτων ὑπάρχειν 

τοῖς τυράννοις, τὸ μῖσος, ἐκ δὲ τοῦ καταφρονεῖσθαι πολλαὶ 
- - 4 4 

33 γίνονται τῶν καταλύσεων. σημεῖον δέ τῶν μὲν γὰρ κτη- 
- [ή τ 

σαμµένων οἱ πλεῖστοι καὶ διεφύλαξαν τὰς ἄρχας, οἱ δὲ παρα- 
- ’ - 

λαβόντες εὐθὺς ὡς εἰπεῖν ἀπολλύασι πάντες ἀπολαυστικῶς 
ων | 4 

γὰρ ζῶντες εὐκαταφρόνητοί τε γίγνονται καὶ πολλοὺς και- 
ροὺς παραδιδόασι τοῖς ἐπιτιθεμένοις. 

- / - 

μίσους καὶ τὴν ὀργὴν δεῖ τιθέναι" τρόπον γάρ τινα τῶν 
ο ’ 4 ’ ᾽ 3. ά 

84 αὐτῶν αἰτία γίνεται πράξεων. πολλάκις δὲ καὶ πρακτικώ- 

τερον τοῦ μίσους συντονώτερον γὰρ ἐπιτίθενται διὰ τὸ. 

µόριον δέ τι τοῦ 

ποσο --- 

3 Αα α Ν ’ 

μὴ χρῆσθαι λογισμῷ τὸ πάθος. 
- ση - “ | ϱ/ 

τοῖς θυμοῖς ἀκολουθεῖν διὰ τὴν ὕβριν, δι ἣν αἰτίαν ἤ τε 
- Ἱ Α 4 - 

των Πεισιστρατιδῶν κατελύθη τυραννὶς καὶ πολλαὶ τῶν 

96 ἄλλων. ἀλλὰ μᾶλλον τὸ μῖσος ἡ μὲν γὰρ ὀργὴ μετὰ. 

μάλιστα δὲ συμβαίνει 

απά Ἠ18 ορροπεΠ{ϐ, Βο Τα 8 {]μοβο οΡ- 
Ῥοπεπίβ ΊγΘΓΘ Ῥαγ{Ιβαπβ οἱ {με ἀγπαρβίγ.; 

1{ 1Πο9 {εχί, νΠ]ο] Ῥε]κ]ςετ Ίκθερς, ἵς ἴο 
ϱο τείαϊπεᾶ---απά Ἰ ἆο ποῖ {εο] οοπῇ- 

ἀεπί οἳ ἴλο Ῥτορπεῦγ οἳ αΠΥ αἰίεγα- 

Ώοῃ-- πει 1 οἳη οπ]γ οοηβίταθ 16: 

«Ῥιαῦ ἴπο ρατίγ απιοηραῦ {πετ ἴπαῦ 

οοπρ]πθᾶ, ν]θη 16 Ἰαά ροὺ ἔἶας αχ, 
βαν πα Ἱν Ἰαά οοῦ απ ορροτιαπΙογ, 

απ αγα]]εά {ετηβε]νες οἱ Ό]λαῦ οΡΡος- 

υαπ]όγ ο σοαῦ τὰ οἱ ΤἩηταβγρυ]αβ, απά 

να Ἠϊπη ο Ἠϊβ περῃέν, ο 8οη ος 

Οεἶο, απά απγ ολες οἰαϊπιαηπίς οἱ ἴῑθ 

ἵγταηΏηγ ἴπετο τηϊσλύ Ῥο.. Παπ ποῦ 

βυγοθ ὙΠεῦμες Μντ. ἀτοῦεΆ οχργεβεΙοη 

(σ. 411), “«Ἠε (ΤἩταβγΌι]αβ) Ῥτονοκοά 
αΠποπρβῦ [πο γτασΙβαηΒ ΙΠίεπβο απᾶ 

ἨΠΙΥΕΙΡΑ] Ἠαίτος, αἸατεά 6Υθ6η ὮΥ ΤΙΔΠΥ 
οἱ ὧιο οἷά ε]οπίαη ῬαγΙζαηβ,” ΠΠΒΥ 

Ῥ6 {ακειπ α8 {αγουταβΙθ {ο 5 Ἰαδύ 
γεπάρτῖηρ, 

32 κηδεστήςε] Ἠο Ἰαά πιδγπθᾶ 

Ατοίθ, ἴλο ἀαασ]λίεγ οἳ Ὠϊοπγαίαβ Ὦγ 
᾿ΑτΙβίοπιαςῇῃο, | 

δεῖ] «πιαβῦ οχίαυ. Τὲ 16 απἲ{θ ἵποοῃ- 
οοἵναβ]ε {λαί 16 ϱΠοα]ά πιοῦ, 15 Ατὶς- 

γοῦ]ε”5 πηεαπῖης. Τὸ 18 ο πεοθβεαῖζγ οἳ 
Ἠ]β ῬοβϊίοἨ, οοπποῦεᾶ, ἵπ Ταοἳ, ὮΥ 

ἴμο {επι Ὀγταπο ἜΤποιρῃ ΠΙ8 

πιβὺύ οχὶβῦ, 16 16 ο[νεη τοπ ΄ 00Π. 
ὑεπιρί, ο. 

33 καιρούς] ΄ορροτίαπ]]εβ. 
µόριον δέ τι] ος ια τε]αβοη Ὦ6- 

(ννθεπ μῖσος απᾶ ὀργή, 6ΟΠΙΡΔΤΥΟ 1 

ΤΙ. Ίν. 99, 31, Ῥ. 1384, 1. 

84 πρακτικώτερον] “Τὲ 18 πηοτο εβῇ- 
οιεηῇ. 

συντονώτερο»] “Ἱιοτθ Ἱπιρείποιβίγ, 
ἐνελεππεη{1γ.᾽ 

μὴ χρῆσθαιλογισμῷ] Εί1. ντ. νΙ. 9, 
Ῥ. 1149, 35. 10 ἆοθ ποῦ οα]οι]α 

οοΏΒΘΕΦΊεΠοΕΒ, 16 ἆοθβ {ο ἃ οεγαϊῖη εχ- 

τεηῦ τεαβοπ οτί 168 στοαηάΒβ, ἀκολουθε 

τῷ λόγῳ πως. 

μάλιστα δέ... . τῶν ἄλλων] Ἐα- 
τοη{λαί]σα]. τοῖς θυμοῖς ἀκολουθεῖν, 'Ἴο 

{ο]]ου οπϱ”ϐ πιριι]βθς ῬΗπά]1γ.᾽ ἱ 

35 ἀλλὰ μᾶλλον τὸ μῖσος] “' Με] π 
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λύπης πάρεστιν, ὥστε οὐ ῥάδιον λογίζεσθαι, ἡ ο) ἔχθρα Μοπανοϊή: 
” λδ Ὡ ὁ' ᾿ λ , νὰ ο ων  / 1 ἆδῃ- 
ἄνευ λύπης. ς 9) ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν, ὅσας αἰτίας εἰρή- ᾽ ρογ, 

΄.καµεν τῆς τε ὁλιγαρχίας τῆς ἀκράτου καὶ τελευταίας καὶ 

της δημοκρατίας τῆς ἐσχάτης, τοσαύτας καὶ τῆς τυραννίδος 

θετέον' καὶ γὰρ αὗται τυγχάνουσιν οὖσαι διαιρεταὶ τυραν- 

νίδε. βασιλεία ὃ) ὑπὸ μὲν τῶν ἔξωθεν ἥκιστα φθείρεται. ϱ6 
ν 4 ο αφ . » 45 ε »- 4 

διὸ καὶ πολυχρόνιός ἐστιν" ἐξ αὐτῆς ὃδ᾽ αἱ πλεῖσται φθοραὶ 
’ ’ ι τ ] Α ’ ο . συµβαίνουσιν. «φθείρεται δὲ κατὰ δύο τρόπους, ἕνα μὲν 813 

[ή - / . / 3/' 4 

στασιασάντων τῶν µετεχόντων της βασιλείας, ἄλλον οὲ 

τρύπον τυραννικώτερον πειρωµένων διοικεῖν, ὅταν εἶναι κύριοι 
’ 3 - .] 4 χ ΄ 3 ’  ὁ 

πλειόνων ἀζιῶσι καὶ παρὰ τον νόμον. οὐ γίγνονται ὃ) ἔτι 27 

βασιλεῖαι νῦν. ἀλλ) ἄν περ γίγνωνται” µοναρχίαι, τυραν- 
/ [ο 4 . . / « ’ ) 9 4 

νίδες μᾶλλον, διὰ τὸ τὴν βασιλείαν ἐκούσιον μὲν αρχην 
[ή Ώ / η 9 4) 3 « / α] 

εἶναι. µει(όνων δὲ κυρίαν, πολλους ὃ) εἶναι τοὺς ὁμοίους, καὶ 

μηδένα διαφέροντα τοσοῦτον ὥστε ἀπαρτίζειν πρὸς τὸ 

μέγεθος καὶ τὸ ἀξίωμα τηε ἀρχῆς. ὥστε διὰ μὲν τοῦτο 
νέα 9 « / Ὁ δὲ ὸ 3 / ά 9) / 

ἐκόντες οὐχ ὑπομένουσιν' ἂν ὃε οι ἀπάτης ἄρξη τις ἡ βίας. 

δη δοκεῖ τοῦτο εἶναι τυραννί. ἐν δὲ ταῖς κατὰ γένος βα- 58 

3 γίγνωνται, µοναρχίαι καὶ τυραννίδες Ῥεκκετ, 

ἄασασεη ἴ]αξ ἀῑες ἆεν Ἠαρα,” ΒίαἩν. | ποίο 17. ὮῬε]κοτ ἰοχύ 6 ρἴνει αἲ 

“ΒΜΠ] Ἠαϊνοά 18 α αἴτοηρει ἱππρε]]πρ | ἴπο {οοῦ. «1 γοι Ἠαγο Ιηβίαησθβ 
Ῥουγος ἴμαῃ απΏσοτ,᾽ ἔλοισ] {μα Ἰαΐθετ | οἱ ιο τα]ο οὗ οπθ, οἳ πιοπατοβῖθβ, 

ΠΙΑΥ Ὦθ ΠΙοτθ γοἸθπιθηῦ. ΟΡ μᾶλλον | αγ απο Ὀπταπηίθ” Β1, ν]]ας 

χρῆται τῷ λογισμ, «δν ααἴβ πποτθ | αἀορίίπο Ἱέ, Τ ἐΠϊπ]ς Βεκ]κετ΄ τεπάῖησ- 

ἀεΠρεγα{αΙγ.᾽ ΤΙΔΥ Ὦθ αρροτίεά, ΕΟΓ λε βαΏβίαποςῬ 
ἡ μὲν γὰρ ὀργή] Πλεί.τ. Π. τ.Ῥ. 1378, ) οἳ ἴο τοπιατ]ς οοππρατθ ατοίθ ΤΠ. δο, 

81, απά Το ἴ]θ οοπίταδύ {Πο ραββασο Ι | ποίθ, 
3γο ααοἰθἀ αΡογθ, γίγνονται] ΄ ἆο ποῦ οοπ1θ ΙΠίο ϱΧ- 
αὗται] ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία. Ιβί6ΠοΘ.᾽ 

διαιρεταὶ τυραννίδες] ' Ἐγταππϊθς 1η πολλοὺς δ᾽ εἶναι] “Ύ/πθεχθαβ ΠΟΥ) 

οτθ λαπάβ λαθη οπθ. Οοπηρατο ΥΠ]. | ἄιενο ἶβ α Ίαήσο Ῥοάγ οἱ θα πα]β.” 
(1.) νῃ. 7, δημοκρατίας μικρά». ἀπαρτίζει, κ.τ.λ.] “.Α9 {ο βᾳπατθ 

36 τῶν µετεχόντων] Β6ο δ 41. Βύ, | νι ἴπο ρτουίηθΒΒ απά Ἰὴσ]ι οβύίταα- 
Παῖτο {αίκος Ἰέ οἱ ἰθ ασοπίς Τὸ οπι- | Εοπ οἱ ἴμο οβ]οο.᾽ 

Ίονβ. 1 ϱποιυ]ά ταῖμοτ ἴα]κο ἵδ οἱ {ιο ἑκόντες] «γι ἐαῖτ πν], απά 1. 
ογα] {απο]]γ. ασαϊηβύ ἠ]οῖτ νν1]], 0118 οἳ 10β6Ι[ οοπβί- 
πειρωμένων] ΤΊε Κῑπρβ {Πεπηβο]νθβ, ἰαΐθς α Ὀγταπηγ. 
37 1 Ἰανο Ἠτῦ]ε Ἱιδβίαζῖοι ἵπ αἀορί- 38 κατὰ γένος] ΄ογθάΙίατγ ΠΠΟΠΑΤ- 

Ὥς Ίετο Βρεπρο]Α οοτγθοβίοη, Ῥ. 14, |) 0ἨΘΒ.᾽ ν 

οὗ. 9 
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ΜτοπαποΙγ. σιλείαις τιθέναι δεῖ τῆς φθορᾶς αἰτίαν πρὸς ταῖς εἰρημέναις 
19 ἆκη- 4 Ν ’ 4 3 φ / . Δ δύ 

ο. Καὶ το ώς νο, πολλοὺς εὐκαταφρονήτους, καὶ το ὀύναμιν 

μὴ κεκτηµένουο τυραννικην ἀλλὰ Βασιλικὴν τιμὴν ὕβρι ζειν' 

ῥᾳδία γὰρ ἐγίνετο ἡ κατάλυσις' μὴ βούλομένων γὰρ εὐθὺς 

οὐκ ἔσται βασιλεύς, ἀλλ᾽ ὁ τύραννος καὶ μὴ βουλομένων. 

Φθείρονται μὲν οὖν αἱ µοναρχίαι διὰ ταύτας καὶ τοιαύτας 

ἑτέρας αἰτίας. 

11 Ζώζονται δὲ ὁῆλον ὡς ἁπλῶς μὲν εἰπεῖν ἐκ τῶν ἐναντίων. 
Μοπατο]μγ. ὡς δὲ καθ ἕκαστον τῷ τὰς μὲν βασιλείας ἄγειν ἐπὶ τὸ µε- 168 ρα{είγ. : δα . ος 

’ α 8 3” 9 4 ων ’ ’ ’ 

τριώτερον. ὅσῳ γάρ ἄν ἐλαττόνων ὣσι κύριοι, πλείω χρὀ- 
υὸ α- ο 

νον ἀναγκαῖον µένειν πᾶσαν τὴν ἀρχήν' αὖτοί τε γαρ ἦττον. 
, ὸ 4 ᾿ - ” ” .- ο ἳδ Δ 

γίνονται ὀεσποτικοι καὶ τοῖς ἤθεσιν ἴσοι μάλλον. καὶ ὑπο 

9 

- 9 , - ολ ὸ Δ λ ο  -ό 
τῶν ἀρχομένων Φθονοῦνται ἦττογν. ιά γαρ τοῦτο καὶ 

περὶ Μολοττοὺς πολὺν χρόνον βασιλεία διέµεινεν, καὶ ἡ 
Δ ὸ ’ . α) 9 . Α 9 ’ / ωὸ 

ακεδαιµονίων διὰ τὸ ἐξ αρχῆς τε εἰς δύο µέρη. διαιρεθΏναι 

τὴν ἀρχήν, καὶ πάλιν Θεοπόμπου µετριάσαντος τοῖς τε ἄλ-. 

λοις καὶ τὴν τῶν ἐφόρων ἀρχὴν ἐπικαταστήσαντος" τῆς γὰρ. 
’ 9 4 ει Αα / 4 / ϱ/ ' 

δυνάμεως ἀφελων ηὔξησε τῷ χρὀνῳ την βασιλείαν, ὡστε 
/ λ » / εν) 3 / 5 4 / ο - 

τρόπον τινα ἐποίησεν οὐκ έλαττονα ἄλλα μείζονα αὐτην. 

8 ὅπερ καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα ἀποκρίνασθαί φασιν αὐτόν. 
9 ο) 9 λ » μ.ο 4 ’ . ιά | 

εἰποῦσαν εἰ μηδὲν ο. την Ῥαψέκεαν ἐλαττω παρα- 

διδοὺς τοῖς υἱέσιν Ἰ παρὰ τοῦ πατρὸς παρομοια «6 οὐ. 

Λὲ 

δὲ τυραννίδες σώζονται κατὰ δύο τρόπους τοὺς ἐναντιω-. 

 ὃητα ”” φάναι. 5 παραδίδωµι. γὰρ πολυχρονιωτέραν.” 

τάτους, ὦν ἑτερός ἐστιν ὁ παραδεδοµένος καὶ καθ᾽ ὃν διοι- 
; 

’ . 

τούτων δὲ τὰ 
α - -- ’ 4 

κοῦσιν οἱ πλεῖστοι τῶν τυράννων τὴν ἀρχήν. 

τῆς φθορᾶς] “ΟΕ ἴ]ο ἀθείγασοίοῃ 
πΙοὮ 18 απ Ἠϊβίοτίοα] {αοῦ που.) 

ὑβρίζειν] “Ἰηβυ]6 νη(μοαί ιο Ῥουγευ 

πᾶσαν τὴν ἀρχήν] ΄ Τηεϊῖτ ρούεΓ 48 

νο]θ.  Ῥαΐὸ ο πᾶσαν ἵ {αντ Ώ οσα. 

{ο βαρρογύ {]αῖτ οοπάαοῦ.᾽ 
ῥᾳδία γὰρ ἐγίνετο] Τε Όεπβο βαρ- 

Ῥοτίδ {πο τεπάετῖηρ 1 Ἠαγο οἴνεπ οί 
τῆς φθορᾶ». 

ΧΙ. τ τὰς μὲν βασιλείας] Τμο δὲ 
αηβνγετίης {ο 0118 μὲν 15 {ουπᾶ ἵπ δ 4, 

αἱ δὲ τυραννίδε». 

2 ἡ περὶ Μολοττούς] ατοίο τῃ. 8, 9. 
ἡ Λακεδαιμονίων] ατοῖθ Π. 467. 

ἐπικαταστήσαντος] ΄Ἡανίηρ εβία- 
Ῥ]ϊρμεά 16 α5 α οἶιθο]ς. 

4 τοὺς ἐναντιωτάτους] ΄Ἔμο οκαοῦ 
οΡΡροβί{θβ οἱ οπθ αποίΐμος.᾽ ἄν 

ὁ παραδεδόµενος] «Τε ἰταδιάοπαὶ 
οπ6, απά {λαῦ αοοοτάϊπς 6ο νγλ]ο].᾽ | 
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πολλά φασι καταστῆσαι Περίανδρον τὸν ἸΚορίνθιον' πολλὰ ΤγταπηΥ, 
4 4 4 α -- - 9 - ευ] - ολ Τις βα{θίΥ, 

δὲ καὶ παρα τῆς των Π]ερσῶν ἀρχῆς ἐστι τοιαύτα λαβεῖν. 
ο 4 ’ ’ ’ Δ ’ ς / 

ἔστι ὃὲ τᾶά τε πᾶλαι λεχθέντα προς σωτηρίαν, ὡς οἷόν τε, ὅ 
- 8 ο) . ) 

τῆς τυραννίδος, το τους ὑπερέχοντας κολούειν καὶ τοὺς 
σε . [ον 

φρονηµατίας ἀναιρεῖν, καὶ µήτε συσσίτια ἐᾶν µήτε ἑταιρίαν 1919 Β 
/ / ’ 3)’ ια) ο 9 4 ’ 

μήτε παιδείαν µήτε ἄλλο μηθὲν τοιοῦτον, ἀλλὰ παντα 
’ ς/ 5 [ή » , [ή 4 / 

φυλάττειν ὅθεν εἴωθε γίνεσθαι δύο. φρόνημα τε καὶ πίστις, 
4 / ν [ 5/ / ᾿ [ή ῤ 

καὶ µήτε σχολὰς μήτε ἄλλους συλλόγους ἐπιτρέπειν γίνεσθαι 
’ - 5 / - 

σχολαστικούς, καὶ πάντα ποιεῖν ἐξ ὧν ὅτι µάλιστα ἀγνῶτες 
» / ” [ή « ’ ’ : κο ω 

ἀλλήλοις ἔσονται παντες' ἤ γάρ Ύγνωσις πίστιν ποιεῖ µαλ- 
Δ α) 

λον προς ἀλλήλους. Ό)ὶ 
. Δ 4 9 - 9. 4 

καὶ τὸ τοὺς ἐπιδημοῦντας ἀεὶ φανε- 
Δ ὃ . ὸ / . ’ ο ν . ϱ/ 

ροὺς εἶναι καὶ ὁιατρίβειν περὶ θύρας" οὕτω γὰρ ἂν Ἰκιστα 
’ ’ - λ 

λανθάνοιεν τί πράττουσι, καὶ φρονεῖν ἂν ἐθίζοιντο μικρὸν 
4 ρ ια ω ς . 4 . 

αἰεὶ δουλεύοντε.. καὶ τἆλλα ὅσα τοιαῦτα Περσικὰ και 
’ ’ ’ Ν 

βάρβαρα τυραννικᾶ ἐστιν' πάντα γὰρ ταὐτὸν δύναται. καὶ Ἰ 
Δ Ν ’ [ω ο, [ ’ υ] , 

τὸ μὴ λανθανειν πειρᾶάσθαι ὅσα τυγχανει τις λέγων Ἰ πρατ- 
ο . / ε) » 4Φϕ / Φ Ν 

των τῶν ἀρχομένων, ἀλλ᾽ εἶναι κατασκόπους, οἷον περὶ Ἔνυ- 

ῥρακούσας αἱ ποταγωγίδες καλούμεναι, καὶ τοὺς ὠτακουστὰς 
ο. / ετ/ 4 5/ / 4 / 
ἐξέπεμπεν “Ἱέρων, ὅπου τις εἴη συνουσία καὶ σύλλογος 

, Ξ π 
παρρησιάζονταί τε γὰρ ἧττον, φοβούμενοι τοὺς τοιούτους, 

Ἀ , , Α Δ λ , 
κὸν παρρησιάζωνται;, λανθάνουσιν ἧττον. καὶ τὸ διαβάλ-8 

λειν ἀλλήλοις καὶ συγκρούειν καὶ φίλους φίλοις καὶ τὸν δῆ- 

μον τοῖς γνωρίµοις καὶ τοὺς πλουσίους ἑαυτοῖς, καὶ τὸ πένη- 
- ν) ο) / ΄ ς/ 

τας ποιειν τους αρχοµενους, τυραννικὀν, ὅπως μήτε φυλακὴ 

τῆς τῶν Περσῶν ἀρχῆς] ΄ΤἼο Ῥετ- 

βἴαη βΥβὔεπι οἱ ρογετητηθη{,) 
5 ὡς οἷόν τε] ΄ 5 [αχ α5 18 ροββῖΏ]θ.᾽ 
τοὺς φρονηματίας] Τ]οβο οἱ Πρ] 

αρ]πῖ0. (τοῖς, ΥΙΠ, 351. 
φρόνημά τε καὶ πίστις] ΄ οοπβάςεποθ 

1η ΟΠθΒΘΙ{, απάἆ οοηβάςπος ἵηπ Ο{Ποθίς,᾽ 

εβρϊτῦ απά παὔια] οοπβάεπορ.᾽ 
σχολάς] /Ἠήετατγ αβεεπιῦ]θβ οὐ τό- 

ΠΠΙΟΏΒ.᾽ 

συλλόγους σχολαστικού] 18 πίβ 
ἐπαθεπρς {ος ἀἰβοιβεῖοπ)ξ ΤἩἨο το- 
Ἰαῦϊοηβ Ῥεύνθεη ἴμο Ῥτοβεπύ Έτεπο] 

ρονετηπιεηύ απά {ο ΑοαάετηΥ ατο ἃ 
ουσΊοις Πλαβίταθίοη οἳ ὑ]μ]β ρ8ββασο, 

ὅτι µάλιστα ἀγνῶτες] α αΌἲ]] {ατί]ιεν 
αρρ]οαθ]οη οἳ ἴῃο πηααίτα “ἀϊῑνιάρ οὔ 
ΙΠΠΡΕΓΑ..᾽ 

6 καὶ τἆλλα, κ.τ.λ.] ΄απᾶ αἲὶ οἴ]ον 

ΤΙΘΔΒΊΤΘΒ οἱ {18 Ἰῑπά, ννλῖο]ι απο ἆθ- 

τῖνεᾶ {Τοπ ἴ]ο Ῥεγβίατβ ος Ῥατρατίαης, 

ατθ βι]αβ]ο {ο γταπηγ.᾽ 

7. αἱ ποταγωγἰδες] -- προσαγωγίδες 

6 ὐαἱθ-Ῥεατετς.᾽ 

παρρησιάζονται] ατοῦθ, Τ. 394, ΧΙ. 

6ο. 

8 συγκρούειν] “ἴο ρτοάπσο ολεμίηρ,᾽ 

ὅπως µήτε φυλακὴ τρέφηται] “ρα 

Βατάε πο 1η οοθίθ τίεη ὰ επἰτεοπίτ,” 
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μαμα. τρέφηται καὶ πρὸς τῷ καθ᾽ ἡμέραν ὄντες ἄσχολοι ὧσιν ἐπι- 
βα{εἰγ. 

----'--᾿ Βουλεύειν. παράδειγµα δὲ τούτου αἵ τε πυραμίδες αἱ περὶ 
9 / λ 4 5 ’ - ο. . ” 

Αἴγυπτον καὶ τὰ ἀναθήματα τῶν Γυψελιδῶν καὶ τοῦ 

Ολυμπίου ἡ οἰκοδόμησις ὑπὸ τῶν Πεισιστρατιδῶν, καὶ τῶν 
3 κ. ́ εν 11 ’ ’ ] - ὸ ’ 

περὶ «μον ἔργα 1ολυκρατεια" πάντα γαρ ταῦτα ὀύναται 
” ια) - 

το ταὐτόν, ἀσχολίαν καὶ πενίαν τῶν ἀρχομένων. καὶ ἡ εἰσ- 
4 φν ο) -ἳ ςν Ψ. 3 ος ’ Ἶ 4 

φορὰ τών τελῶν, οἷον ἐν υρακούσαις' ἐν πέντε γαρ ἔτεσιν 
ΑΝ. | οή 

ἐπὶ Διονυσίου τὴν οὐσίαν ἅπασαν εἰσενηνοχέναι συνέβαινεν. 
” δὲ 8 Δ « ας σ ” ’ Ὡ 

ἐστι ὃε καὶ πολεμοποιος ὁ τύραννος, ὅπως ἄσχολοί τε ὦσι 
Ἀ ο ” 9 / - ” κ « ᾽ 

καὶ ἡγεμόνος ἐν χρείᾳ διατελῶσιν ὄντε. καὶ ἡ μὲν βασι- 
- .] ᾽ Λ ’ ν 

λεία σώζεται διὰ τῶν φίλων, τυραννικον δὲ τὸ μαλιστ᾽ 
) - » / ε , ο , ’ 
απιστεῖν τοῖς φίλοις, ὡς βουλομένων µεν πάντων, δυναμένων 

11 δὲ ιλι ’ ϊ 8 3 4 ὸ / δὲ 

ε μάλιστα τούτων. καὶ τὰ περὶ την ὀημοκρατίαν 
. 4 Γ-- 

γιγνόµενα τὴν τελευταίαν τυραννικὰ πάντα, Ὑγυναικοκρατία 
ὦ Δ Δ . ϱ ο) 0 ζλ 4 - .) ὸ - . 

τε περὶ τὰς οἰκίας, ἵν ἐξαγγέλλωσι κατὰ τῶν ἀνδρῶν, καὶ 
ὸ / / ὸ Ἀ ὶ Ας, Φα, ην 5 ρε, ’ 
ούλων ἄνεσις θιὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν' οὔτε γὰρ ἐπιβουλεύ- 

- - ’ -” / 

ουσιν οἱ δοῦλοι καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς τυράννοις, εὐημεροῦντας 

Βί. Ἠ]]αίτο, « Τ]αῦ Ἡθ τηαΥ ποῦ Ἠανο 
{ο πηαϊηαϊη α Ίαγσο {0γ08.᾽ 

πρὸς τῷ καθ᾽ ἡμέραν] Θοο ποῦθ οη ΟΕ. 

ΥΤΙΙ. 18. Βεο Ῥ]αΐο, Περ:Ἱκ. 567. δ.᾽ 

ϱ Ολυμπίου] ἀτοῖθ, 1. 146, 327. | 
Τη οὔπεν Ἰπβίιποθϐ οἱ στθυῦ Ἱποπα- 

τηθη{8 εγεσθεά Ὦγ {αβ]νοτ]ς, απά ρατί]γ 
νηζ] Ῥοβ σα] νΙ6υνΒ, ατθ βο {απηϊ]αχ 48 

{ο πεεᾶ πο Τ6[ΕΤΕΠΟΘΑ. 9 Ώανο β]πη]- 

Ίαν {αοῦς ἵπ οἴλοτ ἨΙβ/ΟΣΥ, 
1ο ἡ εἰσφορά] Ἴ]ατο ΑΘΕΠΙΒ 6ΟΠ16- ᾿ 

Ομπο υναπθῖησ Ἠετο, 35 οἴ]οι οἀϊθοις | 5 Ίπθη κ Τίρετῖίας απά Τοπ απ 

Ἠανο {α]υ, 14 16 ἰαπᾶ ας 19 18, 16 πια - 
ΊηθαἨ, «πο Ὀτίηρίηρ Π) ος «ραγπιεηό 

οἱ {ε {αχοβ᾽ 18 αποΐποτ Ῥατί οἱ {1ο 
Αγβίαοπι. Οοπιρβτο οη {01ο ἑαχαίίοη ΟΕ 
Τ]οηγαίας, Οτοίθ, Χ. 64ο, ΧΙ. 6ο. 

πολεμοποιός] Τ11β β66ΠΩΒ ποῦ {ο Ἰιο]ά 
ροοά οἱ αἲὶ γταπί. Τη [αοῦ, γναν 
νι ἐπ] οῬ]εσῦ 15 ὤπο-εᾶσεᾶ νΥΘαΡοἩ. 

Το Αρθεοι απ ραιθά {ο Τιουϊβ 

Ῥμαμργρο---Ίμα σιαττο ο)εβῦ Ία τόνο]α- 
αοπ, Ἰ τόνο]αῦοᾳ οοβδ Ία 6ιειτο 

-- ΑπΠά {λα οἱ 1ου Ἀ4ροϊεοη αὖ 

Ῥοτάραις. -Ι/ Ἐπιρίτο οεδί Ία ραῖκ--- | 

1 Ἓθετα ο εἨον ἴμαί πγατ Ἰ Ὦγ πο 
ΤΩΘΑΊΙ8 8 ΏΘΟΘΒΒΑΣΥ ολατεοὐετ]βί]ο οἱ 6ο- 

γοτηπηεηϐ πνἨῖοὮ τηαγ Γατ]γ Ῥο οἰαδθεά 
85 ἐγταππ]σα]. ΤηΠε εἰάεν Ἀαρο]εοτ, οἩ 
ἔλο οὔ]αι Ἰαπᾶ, {οαπᾶ Ἠ15 Ἰπίεγεβί, 88 

Ἀᾳ ἐποιρ]ηί, ἵη Ίγαχ, ἃ5 ἀῑά {ια Βουετη- 

πιοηῦ οἱ {πο οἰάετ ὮΏοιτβοπβ. 

ἡγεμόνος ἐν χρείᾳ] ΤΗϊ8, οἳ οοἼ(βθ, 

βρροβθΒ ἵη με {γταπῦ {με αὈϊΠίψ {ο 

ἰα]κο {ο οοπητηαπά 1π σας; οἴλετνήρθ, 

{6ἱέ, ΌἼλετο 18 α ρτοοῦ ἄαησετ ἵηπ {8 

τοβρεοῦ, --- 1ο βαοοθβθζα] οοπιππαπάος 

80 Θ8511Υ ὮΘΟΟΠΙΘΒ απ αβρίταηῦ {ο 0πθ 
ΒΊΡΤΕΙΩΘ ΡοΝΘΓ. 

ΤΙ Οοππρητο Ῥ]αΐο, «Ποριδῇίς, ντα. 
562, Ἡ., καταδύεσθαι... . ἐξ τε τὰς 

ἰδίας οἰκίας καὶ τελευτᾶν µέχρι τῶν 
θηρίων τὴν ἀναρχίαν ἐμφυομένη», 

κ.τ.λ. α 

δούλων ἄνεσις] Ἐ]αΐο, 48 4Ώονθ, οἱ 
ἐωνημένοι καὶ αἱ ἐωνημέναι μηδὲν ἧττον | 

ἐλεύθεροι ὧσι τῶν πριαµένων. ή 
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τε ἀναγκαῖον εὔνους εἶναι καὶ ταῖς τυραννίσι καὶ ταῖς δηµο- Ίγταπηγ. 
/ λ ἑ. τς ο- 4 , , λ 08 βα{είγ. 

κρατίαις' καὶ γὰρ ὁ δ»ῆμος εἶναι βούλεται µόναρχος. διὸ καὶ 
ε / πο κα / εν ν 4 - δή ς 12 

ὁ κόλαξ παρ᾽ ἀμφοτέροις ἔντιμος, παρὰ µεν τοῖρ ὀήμοις ὁ 
ὸ ’ ά 4 « . ο. ’ /΄ ο. 

ἠμαγωγός (ἔστι γὰρ ὁ δημαγωγὸς τοῦ δήμου κόλαξ). παρὰ 
4 - - - 

δὲ τοῖς τυράννοις οἱ ταπεινῶς ὁμιλοῦντες, ὅπερ ἐστὶν ἔργον 1914 
/ . 4 4 ” . ϕ « / 

κολακείας. καὶ γαρ διὰ τοῦτο πονηρόφιλον ἡ τυραννίς" 

κολακευόµενοι γὰρ χαίρουσιν, τοῦτο ὃ) οὐδ ἂν εἷς ποιήσειε 

φρόνημα ἔχων ἐλεύθερον, ἀλλὰ φιλοῦσιν οἱ ἐπιεικεῖς Ἡ οὐ 

καὶ χρήσιμοι οἱ πονηροὶ εἷς τὰ πονηρά’ ἥλῳ 19 

καὶ τὸ μηδενὶ χαίρειν 

κολακεύουσιν. 
4 ε Φ ϱ/ « / 

γαρ ο ἦλος, ὥσπερ 3 παροιμία. 
- ὃ)  λ θέ ’ α ε Δ ια Ὀ] ’ 

σεμνῷ μηὸ᾽ ἐλευθέρῳ τυραννικὀν' αὖτον γαρ εἶναι μὸνον 

ἀξιοῖ τοιοῦτον ὁ τύραννος, ὁ ὃ) ἀντισεμνυνόμενος καὶ ἐλευ 
’ - - 

θεριάζων ἀφαιρεῖται τὴν ὑπεροχὴν καὶ τὸ δεσποτικὸν τῆς 
ρα Ὡ 

τυραννίδος" μισούῦσιν οὖν ὥσπερ καταλύοντας τὴν ἀρχήν καὶ 14 
ών - α ” 

το χρῆσθαι συσσίτοις καὶ συνημερευταῖς Κενικοῖς μᾶλλον 
π ος 
Ἡ πολιτικοῖς τυραννικόν, ὡς τοὺς μὲν πολεμίους τοὺς ὃ) οὐκ 
Φ - ια ο 

ἀντιποιουμένους. ταῦτα καὶ τὰ τοιαύτα τυραννικὰ μὲν καὶ 
Α - ] 

σωτήρια τῆς ἀρχῆς, οὖθεν ὁ) ἐλλείπει µοχθηρίας. "Ἔστι 
- ’ - 

ὃ) ὡς εἰπεῖν πάντα ταῦτα περιειλημµένα τρισὶν εἴδεσιν. 
’ - ” 

στοχάζεται γὰρ ἡ τυραννὶς τριῶν, ἑνὸς μὲν τοῦ μικρὰ 15 
- 4 

Φρονεῖν τοὺς ἀρχομένους (οὐδενὶ γὰρ ἂν µικρόψυχος ἐπι- 
) α- - 

βουλεύσειεν)» δευτέρου δὲ τοῦ διαπιστεῖν ἀλλήλοις' οὐ κατα- 

λύεται γὰρ πρότερον τυραννὶς πρὶν Ἰ πιστεύσουσἰ τινες 
ο - Ν . - . ’ ων ς - 

αὑτοῖς' 9ιὸ καὶ τοῖς ἐπιεικέι πολεμοῦσιν ὡς βλαβεροῖς 
8 Ν 5 4 . ’ Δ Δ 4 » ” ” 

προς τήν αρχην οὐ µονον διὰ τὸ μὴ ἀξιοῦν ἄρχεσθαι δε- 

12 ἔργον κολακείατ] Τ]μο οἨαγαο- 
{ετ]ςζ]ο οἱ οπε Παΐδετεγ. 

πονηρόφιλον] “159 {οπά οἳ ον 8880- 
οἰαῦθα. Οοπιρατο Εάν, ντιπ. ν. 6, Ῥ. 

1158, 27, οἨ ἴ] Γποπάς οἼοβεοηῃ Ὦγ 

ΤΩΕΏ 1η ῬοΥγεΓ. 

13 ἥλῳ γάρ, κ.τ.λ.] «Ἐοχ οπθ πα] 

ἀτῖνοβ ουῦ αποί]οτ. 
σεμνῴ] ΄οἳ ἨϊσἩὮ Ῥεατῖηρ. 
ἐλευθεριάζων] απά Ἰανῖης α. 9ο 

οαττίαρο.᾽ 

Τ4 οὐθὲν δ ἐλλείπει µοχθηρίας] Ίπ 

ὑμ]ς νο πιά ο οοππρεηβαίοη Γος Ἠ]8 

αΏρατοπ{]γ οοἷά επαπηεταδίοη οἱ {1ο 
εν!] εχρεά]επῦβ οἱ ἴο ἱγταπό, Τηεῖτ 
β]οτύ Ῥαί ἀθοῖρῖνο οοπάεπιπαδΙοΏ Ῥ]80θΒ 

ύμο τοβῦ Ἰη 109 ἵγαο 1σ]6, α5 ο βοϊεη- 
πο οχροβἰοη οἳ {ο απθβίοη, απά 

Ίθανθβ πο ἆοιβί, βαο] αβ οχὶβίς ἵπ λα 

ϱ356 οἱ ἸΜαομίανε]!, οἳ Ἠβ ππογα] 

Παάσπιεηῦ, 

περιειλημμένα] ΄οοπιρτοπεπάθά απἆετ 
ἴητοο Ὠθαςς.᾽ 

16 τοῦ διαπιστεῖν] ΄ὐοῖν ΠιοτοαρΏ]γ 
ἀϊδιραςάπρ 918 ΠΟίΠΘΥ.᾽ 
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Έγταπηγ. κ ἡννώό, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ πιστοὺς καὶ ἑαυτοῖς καὶ τοῖς 
Τί8 βα[οῦγ. » 

ἄλλοις εἶναι καὶ μὴ καταγορεύειν µήτε ἑαυτῶν µήτε τῶν 

16 ἄλλων. 
) - - ὰὸ ’ 5 δὲ ’ ’ ᾽ 

ἐπιχειρεἰι τοις ἀὀυνατοις, ὦστε ου9ε τυραννίδα καταλύειν µή 

τρίτον ὃ ἀδυναμία τῶν πραγμάτων" οὐθεὶς γὰρ 

ὃ / ε ’ 3 εἳ Δ Ὁ ϱ/ φ  ψ 
υνάµεως ὑπαρχούσης. εἰ οὓς µεν οὖν ὅρους ἀναγεται 
3 ω] ΄ Ωω ιο ’ 

τὰ βουλήµματα τῶν τυράννων, οὗτοι τρεῖς τυγχανουσιν ὄντες" 
’ . ’ Ὁ] α] 

παντα γαρ ἀναγάγοι τις ἂν τὰ τυραννικὰ πρὸς ταύτας 
᾿ « ’ 9 ϊ ς 4 ’ 3 ’ 3 . 

τὰς ὑποθέσεις. τὰ μὲν ὅπως μὴ πιστεύωσιν ἀλλήλοις, τὰ ὃ 
9 Δ δύ Δ δ᾽ ς λ α Ὁω ω 

17 ὅπως μὴ ὀύνωνται, τὰ ὁ ὅπως µικρον φρονῶσιν. μεν 
5 [ Ω - - 

οὖν εἲς  νώῤιν δι οὗ γίνεται σωτηρία ταῖς τυραννίσι τοιοῦτός 

έστω, ὁ ὃ) ἕτερος οχλὸνν ἐξ ἐναντίας να τοῖς εἐρημένοις 

τ8 τὴν ἐπιμέλειαν. ἔστι δὲ λαβεῖν αὐτὸν ἐκ τῆς μα τῆς 

τῶν βασιλειῶν" ὥσπερ γὰρ τῆς βασιλείας εἷς τρόπος τῆς 

φθορᾶς τὸ ποιεῖν τὴν ἀρχὴν τυραννικωτέραν, οὕτω τῆς τυ- 
ὃ ’ . ας / Ὁ] / 

ραννίὸος ορ ποιεῖν αὐτηῆν ο ωάθκοκ ές εν φυλάτ- 

τοντα µόνον. ην δύναμιν. ὅπως ἄρχῃ μὴ μόνον βρυλομ 

νων ἀλλὰ καὶ μὴ Βουλομένων" προϊέμενου γὰρ καὶ τοῦτο 

το προΐεται καὶ τὸ τυραννεῖν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὥσπερ ὑπό- 

θεσιν δεῖ µένειν, τὰ ὃ᾽ ἄλλα τὰ μὲν ποιεῖν τὰ δὲ δοκεῖν ὑπο- 

1214 Β κρινόµενον τὸ βασιλικὸν καλῶς, πρῶτον μὲν δοκεῖν Φρον- 

τίζειν τῶν κοινῶν, µήτε δαπανῶντα δωρεὰς τοιαύτας ἐφ᾽ αἷς 

16 ἀδυναμία τῶν πραγμάτων] ““ΟἨή- 
τηβοΏύ σατ Αι ήμταηπρ {Γοιπά]ο]μεν 
Ὀπογηδμπιπηρεη,” Θίαμτ. 1 ἐμ]π]ς ]ιο 
πηθαπ]πρ 15 ἀῑπετεηί ταί]ετ ΄ Τ]ο ΒεΠΒθ 

οἱ ΙπαβΙΠίγ {ο ΟΝΤΙΥ ΟΠ ἴἨθ ϱΟΥεΓΗ- 

τηθηῦ 1 Ππιπηθά(α{ε]γ βποσεββΕι];᾿. απά 

Ῥον/θχ, 38 πο ἀεεροί ταίμετ απ μα 

ταηῦ, ο ατΏϊίτατγ ϱογθτπος βΗ, 
Ῥαΐ0 ο ϱΟΥΟΓΠΟΣ {ΟΥ {πε σροοᾷ οἱ 18 
Ῥεορ]θ απά οἱ ἨπηβεΙ{. 

18 ἓν φυλάττοντα μόνον] ΄σιατάῖπς 

οαγ6ΡαΤ]γ οπθ ῬΡοϊηέ οπ]γ.᾽ Τϊς ροῖπξ - 
γοῦ ἴλο οοπθεχύ τωπβδί Ῥο αἱ]ογγαά 
{ο ἔανοατ ΒύαΠτ΄5 ἱταπβ]αίοη. Τπ δαρ- 

Ῥοτί οἱ πΙΥ ἰταπβ]αῦίοη Τ νγοα]ά αᾳποίθ 
ΙΧ. 1.: δύναμιν µεγίστην τῶν ἔργων 

τῆς ἀρχῆς, απᾶ αραἴη, ὃ 4, δύναµις τῆς 

πολιτεία». 

17 ὁ μὲν οὖν εἷς] 6ο ὃ 4, ὧν 

ἅτερος, κ.τ.λ. Τ]1θ Βτβῦ 4ΒΒΠΠΙΘΑΒ ἴμπθ 
ἱψταπό {ο Ῥο λοτοιρΏΙγ απά ο0Ἡ- 
αἰβθηί{]γ ιο ὑγταπί; ιο βεοοπἆ οοἩ- 

οοἵνθβ Ἠϊπα 38 οδραβ]ε οἱ αππε]ογαῦίηρ 

5 σογογηπηθηί, 8 Πηρτογίπρ παπάς 

ν/ὸς λοτοιςΏΙγ πε] απἀρτείοοά Ὦγ | 

ἴπο Έοππαη ΘΠΠΡΕΓΟΙΕ, εβροοία]]ν Ὦγ 
ἴμο {οιπάἆςτ οἱ ο βγδίεπη, Απσιιβζιβ 

απᾶ ΤῬετίαρ. 
προϊέμενος] ΄ Έοχ 1{ Ἡο οποο αἶνο πρ 

ἐς αἱβο. 

19 ὑπόθεσιυ] ΄ πε ρείταατγ τοφι]β]{ο,᾽ 
ΥΠ. (Υ1.) τπτ, 1, «ιο απάαπιθηΜα] - 
οοπά 61ο.) 

τὰ δὲ δοκεῖν] βο. ποιεῖν. 

δαπανῶντα δωρεὰς τοιαύτας] “Ἰανῖε]ι- 
ἵης ἵν ἵη βποἩ οἱ. Οοπιρατο Ἠα]- 



ΥΠ. (7. 11] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 6. (Ε.) 893 
- 4 ’ 

τὰ πλήθη χαλεπαίνουσιν, ὅταν ἀπ᾿ αὐτῶν μὲν λαμβάνωσιν 

ἐργαζομένων καὶ πονούντων γλίσχρως, διδῶσι δ᾽ ἑταίραις 
ν ο) λ / 9 , , 5 ὃ ὃ / - 

καὶ ξένοις καὶ τεχνίταις ἀφθόνως, λόγον τε ἀποθιδόντα τῶν 
/ 8 [ή ο ” / / 

λαμβανομένων καὶ ὁαπανωμένων, ὅπερ ἤδη πεποιήκασί τινες 
Α / ο 4 ./ ὸ α 9 / 9 . 2 

των τυραννων' οὕτω γαρ ἄν τις ὁιοικῶν οἰκονόμος αλλ οὐ 
ὴ ι) αν » 

τύραννος εἶναι δόξει. οὐ δεῖ δὲ φοβεῖσθαι µή ποτε ἀἆπο- 
/ ’ ’ οἳ [ωὸ ἳ λ ἀλλὰ - 3 9 

ρήση χρήµαάτων κύριος ὧν τῆς πόλεως. ἀἄλλα τοῖς Υ ἐκτο- 
. - ια - . 

πίζουσι τυράννοις ἀπὸ τῆς οἰκείας καὶ συμφέρει τοῦτο μᾶλ- 
- 5 .χ / 

λον Ἰ καταλιπεῖν ἀθροίσαντας' Ίττον γὰρ ἂν οἱ φυλαττον- 
” - ’ 4 -- 

τες ἐπιτιθεῖντο τοῖς πρἀγµασιν. εἰσὶ δὲ φοβερώτεροι τῶν 
- ” ’ - - 

τυράννων τοῖς ἀποδημοῦσιν οἱ φυλάττοντες τῶν πολιτῶν' 

ἔπειτα 
’ 9 ] . . [ή ὸ ” [ο Α 9 

τας εἰσφορας καὶ τας λειτουργίας ὁεῖ φαίνεσθαι τῆς τε οἰἶκο- 
’ ” ” υ Δ 4 

νοµίας ἕνεκα συνάγοντα, κἄν ποτε δεηθῇ χρῆσθαι προς τοὺς 
) ’ σα « . ’ ’ 

πολεµικους καιρούς, ὅλως τε αὖτον παρασκευάζειν φύλακα 
3 / ς - α) 8 4 ϱ .ς/ 

καὶ ταµίαν ὡς κοινῶν ἀλλὰ μὴ ὡς ἰδίων. 

4 λ - « κ κ / 
οἱ Μεν γαρ συναποδημοῦσιν. οι δὲ υποµμενουσιγ. 

καὶ φαίνεσθαι 
. Ν 4 ο) , 4 

μὴ χαλεπον ἀλλὰ σεµνόὀν, ἔτι δὲ τοιοῦτον ὥστε μὴ φο- 
” ’ Ν [ο - 

βεῖσθαι τοὺς ἐντυγχάνοντας ἀλλὰ μᾶλλον αἰδεῖσθαι. τού- 
’ Ρ. 5 ς ιὸ νά . / ὸ Ν 

του μέντοι τυγχανειν οὐ ῥᾷ9θιον ὄντα εὐκαταφρόνητον" 9ιο 
. ο 4 ” 3 .) ω 5 / - 5 Ν -- 

δεῖ κἄν μὴ τῶν ἄλλων αρετών επιµελειαν ποιῆται, ἄλλα τῆς 

Ίαπι, Μίᾷ. 49.1. 66, “«Τηο αἰῖηπσ ος 
ἰαχαίίοη 16 πγαβίθία]ηθρς, Ἠλαϊ Πϊρ]- 

βρ]τ]ιθάἆ ππδΏ οοα]ά βοο νηὐ]λοιῦ Ιπάϊσ- 

ηαῦΙοη ο εατηῖησς οἱ Ἠϊς Ίαροατ, 

γιε]άρά αποτιάσΙπσ]γ {ο ἴλπο ραῦ]ῖο ἆθ- 
19Πο8, Ώθοοπιθ ἴ]μο βροϊῖ] οἳ ραναβῖθθΒ 
απά αρεοι]α{ογς. 

γλίσχρως] ΄ νθ]ν βοαηῦγ θαΓΠΙΠΦΡ.᾽ 

δόξει] ϱΠοι]ά βατε]γ Ὦο δόξειεν. 

20 τοῖς ἐκτοπίζουσι] ΄ἔνοη ΙἩτετῃ 
1απά4ς η οτηί,” Βίαμτ. Το (γταπῖβ 
ν/Ἠο ἆὖθ αρθεηό Γγοπη Ἠοιηθ,᾽ 

τοῦτο] Βο. τὸ ἀπορεῖν χρημάτων. 
Ο0οππρατθ Ἡ απιθ΄β τεπηατ]ςϐ οἨ Βύ6ΡΠΕΠ, 

Ὑοἱ. 1. Ῥ. 205. “« Βί6ρμθη, Ὦ} βείζ- 
πρ ἴλ]β ΙΠΟΠΘ6Υ, ἹπηπηθάϊαίεΙγ ἑπτηεά 
ασαϊηαύ Ἠθητγ΄Β ΓαπηΙ]γ {11ο Ῥτοσααὔίοη, 
νη]οι ΌΠαῦ Ῥτίηπορ Ἰαά επιρ]ογεά {ος 
Οιαῖγ σταπάεας απά βεοιγῦγ, 8η ΘΥεη 

γγλῖοὮ παὔατα]]γ αὐθοπάς ἴ]ο Ῥο]ΙοΥ ο 
θΙηαββ8ίΏς {ΥΘ8ΒΙΙΓΘΡ.᾽᾽ 

εἰσὶ δὲ φοβερώτεροι, κ.τ.λ.]  Τγταπίβ 

πγἩο Ίθαγθ Ίοίηθ 3Τθ ΤΙοτΘ α[ταιά οἳ 

ἴποβο {Πεγ Ίεανο ἵπ «μαχσο, ἔ]λαπ οἱ πο 
οἱαάσεηβ. ΒαοἩ, 1 Ῥε]ϊουε, 16 {πο οοἩ- 

βἰτιοῦίοη οἱ πθβο πγοχάβ, 

21 τὰς εἰσφοράς, κ.τ.λ.] συνάγειν 

τὰς εἰσφοράς ἵδ βἴπαρ]θ εποαρ]ι, Ῥαΐῦ πού 

80Ο συνάγειν. 

τὰς λειτουργίας] Τηϊ6 νγοτά πιαδύ 
Ἠανο α νοτΥγ ϱεηετα] ΒΕΠΡΘ, ΄Β8ΓνΙ06Β.᾽ 

τῆς τε οἰκονομίας, κ.τ.λ.] {ον ἴλο 

αἀπαϊπϊβίταδίοη οἱ {πο ίαΐίθ, ῬοῦἩ ἵπ 

Ῥθ8οθ απά γαχ.᾽ ἜΤ]ο ὑγταηπί γναβ {ο Ὦο 
οἰκονόμος ὮΥ ἓ το. 

κοινῶν] Το Ἱάοπξγ Ἠϊπιβο]{ γν]έ]ι ἔ]ιο 
βίαΐθ. 

τοὺς ἐντυγχάνοντας] ΄ ὑ]οβο ὙΊιοπα Ίο 
ΠΙθθί8, 

Τγταπηγ. 
118 βα{είγ. 

.. 

20 

21 
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- ᾽ ὸ ’ 3 - . . -. ’ 5” δὲ 

Έγταπηγ. πολιτικῆς, και όξαν ἐμποιεῖν περὶ αυτού τοιαύτην. «ἔτι ὃε 
Τις βα{αίγ. λ , » 3 / θ / αν / « / 

μὴ µόνον αὐτον φαίνεσθαι µηθένα τῶν ἀρχομένων ὑβρίζοντα, 
/ / / / 9 8 . ”/ δέ - 4 

μήτε νέον µήτε νέαν,. ἀλλὰ μηὸδ ἄλλον µηδένα τῶν περι 
4 . Λ [ή - .] Λ 

33 αὐτόν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰς οἰκείας ἔχειν γυναῖκας προς τας 
4 4 - ς 4 

ἄλλας, ὡς καὶ διὰ γυναικῶν ὕβρεις πολλαὶ τυραννίδεο ἄπο- 
α] 3 α] 4 

λώλασιν. περί τε τὰς ἀπολαύσεις τὰς σωματικὰς τούναν- 
- - 4 - ’ - 

τίον ποιεῖν Ἰ νῦν τινὲς τῶν τυράννων ποιοῦσιν' οὐ γὰρ µόνον 
ΣΩ} ς/ ο) - . α Δ ε / 5 . 

εὖθυς έωθεν τοῦτο ὁρῶσιν, καὶ συνεχώς πολλας ἡμέρας, άλλα 
” / ο) ’ 

καὶ φαίνεσθαι τοῖς ἄλλοις βούλονται τοῦτο πράττοντες. ἵν᾽ 
2 ϱ ὸ / ἃ / η Δ ’ 

4 ὡς εὐὀαίμονας καὶ µακαριίους θαυμάσωσιν. ἀλλά μάλιστα 
4 ’ - 4 

μεν µετριάζαιν τοῖς τοιούτοις. εἰ δὲ μή, τό γε φαίνεσθαι 
αλ , ” λ ο ας ” 3 ο 

τοῖς ἄλλοις διαφεύγειν' οὔτε γὰρ εὐεπίθετος οὔτ᾽ εὐκατα- 

φρόνητος ὁ νήφων, ἀλλ᾽ ὁ µεθύων, οὐδ) ὁ ἄγρυπνος, ἀλλ) 
« ’ .. / /  - / ’ 

ὁ καθεύδων. τοὐναντίον τε ποιητέον τῶν πάλαι λεχθέντων 
Δ ’ [ Ν - ” 

σχεδὸν πάντων" κατασκευάζειν γὰρ δεῖ καὶ κοσμεῖν τὴν πό- 
25 ϱ κ 5” η 4 / 5/ δὲ Δ Δ 

λιν ὡς ἐπίτροπον ὄντα καὶ μὴ τύραννον. ἔτι ὃε τὰ πρὸς 
λ 4 / 9 4 , , ΑΦ / 

τοὺς θεοὺς φαίνεσθαι ἀεὶ σπουδάζοντα διαφερόντως" ἧττόν 
ο) ΔΝ ” [ - 

τε γὰρ φοβοῦνται τὸ παθεῖν τι παράνοµον ὑπὸ τῶν τοιού- 

1315 των, ἐὰν δεισιδαίµονα νοµίζωσιν εἶναι τὸν ἄρχοντα καὶ φρον- 

τίζειν τῶν θεῶν, καὶ ἐπιβουλεύουσιν ἧττον ὡς συμμάχους 
26 ἔχοντι καὶ τοὺς θεού. δεῖ ὃδ᾽ ἄνευ ἀβελτηρίας φαίνεσθαι 

τοιοῦτον. τούς τε ἀγαθοὺς περί τι γιγνοµένους τιμᾶν οὕτως 

ὥστε μὴ νοµίζοιν ἄν ποτε τιμηθῆναι μᾶλλον ὑπὸ τῶν πολι- 
- 8 Δ 4 3 

τῶν αὐτονόμων ὄντων. καὶ τὰς μὲν τοιαύτας τιμὰς ἄπο- 
’ 9 ’ Δ 4 ’ .) ΝΩΕ 9 / 4 

νέµειν αὐτόν, τὰς δὲ κολάσεις ὃι ετέρων ἀρχόντων και δι- 
’ Ώ 4 4 ’ ’ Δ ’ 

27 καστηρίων. κοινή δέ φυλακή πάσης μοναρχίας τὸ µηθένα 
- α ’ 9 . 5” / ’ χ 3 

ποιεῖν ἑνα µεγαν, ἀλλ εἴπερ, πλείους" τηρήσουσι γαρ ἆλ- 
’ 9λ πα ὁ 4 ’ ω ’ ’ ’ 

λήλους. ἐὰν ὃ ἄρα τινα δέη ποιῆσαι µέγαν., µή τοι τὸ γε 

232 ἄλλον µηδένα] Τηεβο ννοτάβ ατο 26 ἀβελτηρίας] “εἰ]ϊπερς,᾽ 6 νγθα]ς- 

οἱ οοατβε {1ο βαΏ]θοί οἱ φαίνεσθαι ὑβρί- | πεββ,᾽ ΄ πϊαἰβετῖθ.᾽ 

ζοντα. τούς τε ἀγαθούς, κ.τ.λ.] Ἠο του 

23 ὁμοίως δέ, κ.τ.λ.] ΄Βο ἴοο πηαβῖ | οοποϊ]αίο ἴπο ἀῑδμησι]α]εά ἵπ ΘΥεΤΥ 
ἴ]λο Ὑνοππεη οἱ 18 {απι]γ Ῥδαν {]θια- | ἀερατίπιεηῦ.᾽ 
βε]νθβ (οπγατάς οἴ]εγ πνοππεῦ.  ΤΠί8 27 ἀλλ εἴπερ] “1 Τὸ 16 αὐφο]ατε]γ 
ἀαπσετ Ὠνά Ῥεεπ εβροοῖα]]γ {α]6 ἵΏ {1θ | ΤΘΟΘΒΒΑΤΥ {ο ταῖβ ο0Π6, ἴπεηῃ (ια 

Ἠ]βίοςγ οἳ Ῥοταῖα, τ6ΠΙΘάΥ πηιβί Ῥο ἵτπ ταϊβῖηρ οἴμοτβ νο 
24 εὐεπίθετος] ΄οραη {ο αὐίας]ς.᾽ Ἠΐτη, α5 ο οἨθοῖς. 
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Τγταπηγ. ' 9 , . 4 8 ων αν .. ’ 

ἦθος θρασύν' ἐπιθετικώτατον γὰρ τὸ τοιοῦτον ἦθος περὶ πά- {9 ὁμςἳ 
᾿ ’ Ὁ] ο ὸ ιό , ὸ Α λ, , 

σας τας πράξεις. καν της ὀυναμεως πιγα οκ παρα υειγνο 
- ” [ο [ον Ε 3 - 

ἐκ προσαγωγης τουτο ὁρᾶν καὶ μὴ πασαν ἀθρόον αφαιρεῖ- 

/ 
ετι σθαι τὴν ἐξουσίαν. ὃε πάσης μὲν ὕβρεως εἴργεσθαι, 28 

παρὰ πάσας δὲ δυοῖν, τῆς τε εἰς τὰ σώματα κολάσεως καὶ 

μάλιστα δὲ ταύτην ποιητέον τὴν εὖ- 

λάβειαν περὶ τοὺς φιλοτίμους" τὴν μὲν γὰρ εἷς τὰ χρήματα 

ὀλιγωρίαν οἱ φιλοχρήματοι φέρουσι βαρέως, τὴν ὃ) εἰς ἁτι- 
, υ) / 8 ε 5 - ω ) θ , ὸ / 

µιανοι τε φιλότιμοι και οι επιεικεις των αν ρωπῶγ. ίοπερ 29 

Α 9 3 « / 

τῆς εἰς τήν ἠλικίιαν. 

Ἰ μὴ χρῆσθαι δεῖ τοῖς τοιούτοις, Ἡ τὰς μὲν κολάσεις πα- 

τρικῶς φαίνεσθαι ποιούκενον καὶ μὴ δὺ ὁλιγωρίαν, τὰς δε 

πρὸς τὴν ἡλικίαν ὁμιλίας δι ἐρωτικὰς αἰτίας ἀλλὰ μὴ δὲ ἐξ- 

ουσίαν, ὅλως δὲ τὰς δοκούσας ἀτιμίας ἐξωνεῖσθαι μείζοσι τι- 

μαῖς. 

ρὰν οὗτοι φοβερώτατοι καὶ δέονται πλείστης φυλακῆς, ὅσοι 

μὴ προαιροῦνται περιποιεῖσθαι τὸ ζην διαφθείραντες. διὸ 

μάλιστα εὐλαβεῖσθαι δεῖ τοὺς ὑβρίζεσθαι νομίζοντας Ἰ αἎ- 

ο ο» τῶν ὃ᾽ ἐπιχειρούντων ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος διαφθο- 

᾽ -ἳ ΑΟ ὃ ’ ’ 3 δῶ η] ϱ ο ” 

τοὺς ἢ ὧν κηθόµενοι τυγχανουσιν' αφειθῶς γὰρ ἑαυτῶν ἔχου- 
ε νὰ Ν » . 0 / 4 ῑἩ / 

σιν οἱ διὰ θυμὸν ἐπιχειροῦντες, καθάπερ καὶ 'Ἡράκλειτος 
Φ λ ; Δι » / ναι νὰ λ 

εἶπε, χαλεπὸν φαάσκων εἶναι θυμῷ µαάχεσθαι' ψυχης γὰρ 
ΡΕ ο ολ 9 . / « ἂν / / 
ὠνεῖσθαι. ἐπεὶ ὃ) αἱ πόλεις ἐκ δύο συνεστήκασι μορίων, 

ἔκ τε τῶν ἀπόρων ἀνθρώπων καὶ τῶν εὐπόρων, μάλιστα μὲν 
. ’ ε / ὸ - ’ ϱ ὸ λ 4 . , 4 

ἀμφοτέρους ὑπολαμβάνειν δεῖ σώζεσθαι διὰ τὴν ἀρχήν, καὶ 
΄ 4 ς ’ ε Ν ων « ’ λ) - δέ ε ’ δ) 

τοὺς ἑτέρους ὑπο τῶν ἑτέρων ἀθικεῖσθαι μηδέν, ὁπότεροι 
Ὀ] - / ’ ὃς λ ρα θ - 9 

ἀν ὣὥσι κρειττοὺς» τουτους ιοιους µαλιστα ποιεισσαι της αρ- 

παραλύειν] ’ Το τεπιονο {Γοπι.) 

25 τὴν μὲν γὰρ εἶς τὰ χρήματα] Ῥεο 

Οµ. Χ. το, πηηενθ {πο Ῥτεροβί(]οη γγαβ 

οτηϊ ες. 

ὀλιγωρίαν] ΄ οΒΤΕΘΒΕΠΘΑΡ,᾽ ηερ]εοῦ 

οἳ ιαῖτ Ἰηθετεβύβ.᾽ Βιοῦ α πουίταὶ 

ἐταπβ]αὔίοη υγ] πια] ἴ]ιο νγοτά βαέ 

ῬοίἩ χρήματα απἆ ἀτιμία», 

29 δι᾽ ἐξουσίαν] ΄ ἵη ιο γγαη{οηηΘΒΒ 
οἱ Ρον/ΘΓ.᾽ 

ἐξωνεῖσθαι] 
Βαζ. 

«ποάθεπα,  οΟΠΆΡεΙ- 

99ο ὅσοι µή, κ.τ.λ.] «νυηο Ίιανο πο 

Ῥάγροβθ οἳ βεουτῖησ΄ ἴΠαῖτ Ίο νγ]ο 
ἴπογ Ίανο ἀεβίτογεά ἐ]αῖτ επεπιγ.᾽ 

41 Ἡράκλειτος] ΕΙ τ. Ἡ. το, Ρ. 
1105, δ. 

ψυχῆς γὰρ ὠνεῖσθαι] “«ἆθππ εἷθ 

Βεύσεν 1ῃτ Τι6ρεη αιι{ς Βρίοἱ,”. Βίαᾖν, 
6 118 ]οπεηί Ίθιτ νἱ, “ Τ16γ βἰα]κο ἠ]ιεῖτ 

μ49.᾽ 

32 ἰδίους ποιεῖσθαι] “αἰίαοὮ ἔ]αια 
88 ΤΙΙΟἨ 36 Ῥοββίρίο 6ο {ο ρονοτῃ- 

πιθηί, 
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χῆς, ὡς, ἂν ὑπάρξη τοῦτο τοῖς πράγµασι», οὔτε δούλων ἐλευ- 

θέρωσιν ἀνάγκη ποιεῖσθαι τὸν τύραννον οὔτε ὅπλων παραί- 

ρεσιν' ἑκανὸν γὰρ θάτερον μέρος πρὸς τῇ δυνάμει προστιθέ- 

περίεργον 
λ λ , » . / ε . Δ 

δὲ το λέγειν καθ εκαστον των τοιουτωνγ"ο γαρ σκοπος φα- 

ϱ/ { ω) . 5 / 
µΜΕεΕΝΟΝ. ωστε κρειττους ειναι των ἐπιτιθεμένων. 

’ - ὸ - ] Δ ο) 3 3 ’ . . 

νερός, ὅτι 9εῖ μή τυραννικον ἀλλ) οἰκονόμον καὶ βασιλικὸν 
Ὁ ῃ ο ῷ , « λ η ΄ 9 

εἶναι φαίνεσθαι τοῖς ἀρχομένοις καὶ µή σφετεριστήν ἆλλ 
αι - 

ἐπίτροπον. καὶ τὰς µετριότητας τοῦ βίου διώκειν, μὴ τὰς 
’ . 3 . - 

ὑπερβολας, ἔτι δὲ τοὺς μὲν γνωρίµους καθομιλεῖν, τοὺς δὲ 
” .] ”- 

πολλοὺς δημαγωγεῖν. ἐκ γὰρ τούτων ἀναγκαῖον οὐ µόνον 
η 9 Α Ὁ ῃ λ / - ’ ” 

την ἀρχήν εἶναι καλλίω και ζλωτοτέραν τῷ βελτιόνων ἄρ- 

χειν καὶ μὴ τεταπεινωµένων μηδὲ µισούμενον καὶ φοβού- 
- ο) Δ . 4 3 Ν ω) 

µενον διατελεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν αρχην εἶναι πολυχρονιω- 
η ” κ. 9 3 ὃ - θ η - » - 

τέραν. ἔτι ὃ) αὐτὸν ὁιακεῖσθαι κατὰ τὸ ἦθος ἤτοι καλῶς 
ἃ 3 4 Α -ᾱ ψ 9 ἃ 4 Δ 9 9 ε 

πρὸς ἀρετὴν Ἰ ἡμίχρηστον ὄντα, καὶ μη πονηρον ἀλλ ἡμι- 

πόνηρον. 

Καΐτοι πασῶν ὀλιγοχρονιώτεραι τῶν πολιτειῶν εἰσὶν ὁλι- 

γαρχία καὶ τυραννί. πλεῖστον γὰρ ἐγένετο χρόνον ἡ περὶ 
Ζικυῶνα τυραννίς, ἡ τῶν ᾿Ορθαγόρου παίδων καὶ αὐτοῦ Ὀρ- 

’ ” δ᾽ ο ὸ / . ’ ’ 9) ”/ 

αγόρου' ἔτη ὃ) αὕτη Οιέµεινεν ἑκατόν. τούτου αἴτιον 

ὅτι τοῖς ἀρχομένοις ἐχρῶντο μετρίως καὶ πολλὰ τοῖς νό- 
Ν 

µοις ἐδούλευον, καὶ διὰ τὸ πολεμικὸς γενέσθαι Κλεισθένης 

ἂν ὑπάρξῃ τοῦτο] ΄1Ε γοα Ἠαγνο βθ- 
ουτθά {5 βαρροτῦ οἳ Υοις Ῥούψος, 

Ἡγοα Ἠανο {1ο ΒίοΏΡετ οἩ γοιχ βἰάθ. 

πρὸς τῇ δυνάμει] ΄ 16 το] ατγ {οτοθ 
Ἡθ τηαΙπ{αΙης,᾽ 8 18. 

33 σφετεριστήν] οπθ ΙοοΚίτπῃρ {ο Ἠῖ8 
ο Ἰηθετθβύ, “Τοιί ροιτ Ία Ἐταπος, 

τῖθη Ῥοιχ τηοί-τΘΠ1Θ,᾽ γ/88 ἴ]ιο οχρτθς- 

ἀρχομένω», οἷον ἀνθρώπου ἢ θηρίου. 

αὐτὸν διακεῖσθαι, κ.τ.λ.] Όοπιρατο 
οἩη {πο Ὑγ]ο]θ ο{ 0π]8 οἸαρίετ, Μαο]ῖα- 

νε], 11 ΒΡιγὐπείρε, εβρεοῖαΙγ 018. - 

ΧΥΙΠ. ΧΙΣ. 

ΧΙΙ. τ καίτοι] ΄Απάᾶ γεῖ αῇτοτ α]].” ' 

βἶοη οἱ ἴμο Ιπθε]εοίαα] Ῥετοθρίίοη οί 

{μ]β (γαῖἩ Ὦ}γ οπε ο Ἠ86 ΒΠΟΥΏ ιού 

6 αρρτοοϊαίοη οἱ Πέ 18 Ῥιτε]γ Ιπθε]- 

Ἰοοθια], νλοΙΙγ υηζΠοιῦ Ιπῃπεπορ ΟἨ 

Ἠ]6 Ῥγασίίορ. 
καθομιλεῖν] ΄ οοποϊ]α{ε, Ῥεπά {ο Ἠϊπῃ- 

βο]ξ ὮΥ Ιπὔθγοοιτβο.᾽ 
34 τὴν ἀρχήν] Οοπιρατο 1. Υ. 2, 

κ] . 

ἀεὶ βελτίων ἡ ἀρχὴ ἡ τῶν βελτιόνων 

᾿Ορθαγόρου] τοῖς, ΤΠ. 43, 40, δι. 

ἐχρῶντο µετρίως] «ΤΠεγ «εαθοά 
ὑλαῖτ βαρ]εοίς νηζἩ τη]άπεςς.᾽ | 

ταῖς ἐπιμελείαις] ΄Ἑυ ἰλεῖν ομτοΓα] 
αὐθεηίίοα {ο ο Ἰπίετθείς οἳ ο 
Ῥοορίο,᾽ ««ἀπτοῖἈ βογσά]ίσο Ἠ]αν- 
ηΘΏΠΙΊΠς βεῖπογ Τη{εΓθββεΠ,” Βί4Η1. 

Κλεισθένης] ΈἘον (ΟἸείβίιοπος οἳ 
ΦΙόγοη, β9θ Ἡστοά. νι. τ26, απιᾶ {ο]. 
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3 ω . ’ 3 4 - α) ΄ 2) 

οὐκ ἦν εὐκαταφρόνητος, καὶ τα πολλὰ ταῖς ἐπιμελείαις ἐθη- 
’ 

μαγώγουν. 
/ ας 8 ϱ 5 ’ εν ᾿ φ ϕ ) ω - 

νίκης αὐτον ὡς ἐστεφάνωσεν' ἔνιοι ὃ) εἰκόνα φασιν εἶναι τοῦ 

λέγεται γούν Ἐλεισθένης τὸν ἀποκρίναντα τῆς 

κρίναντος οὕτω τὸν ἀνδριάντα τὸν ἐν τῇ ἀγορᾷ καθήµενον. 

φασὶ δὲ καὶ Ἡεισίστρατον ὑπομεῖναί ποτε προσκληθέντα 

ὀίκην εἰς ”Αρειον πάγον. δευτέρα δὲ περὶ Ἱόρινθον ἡ τῶν 

Κυψελιδῶν' καὶ γὰρ αὕτη διετέλεσεν ἔτη τρία καὶ ἑβδομή- 
9 ἁ - / 4 4 . ’ Ὁ, 

κοντα καὶ ἓξ µῆνας Ἰύψελος μὲν γὰρ ἐτυράννησεν ἔτη 

τριάκοντα, Περίανδρος δὲ τετταράκοντα καὶ τέτταρα, 
’ 3 {« / / 5” 8 3 3” . 4 

Ψαμμήτιχος ὃ᾽ ὁ Τορδίου τρία ἔτη. τὰ ὃ) αἴτια ταὐτὰ 
. , ὃς νά λ , λ Φ Α λ 

καὶ ταύτης ὁ μὲν γὰρ Ἰκύψελος δημαγωγὸς ἣν καὶ κατὰ 

τὴν ἀρχὴν διετέλεσεν ἀδορυφόρητος, Περίανδρος 9) ἐγένετο 
ϊ ’ ς 4 / / ο ο - ΤΙ 

μεν τυραννικὸς, ἀλλα πολεµικος. τρϊτη ὃ) ἡ τῶν ΙΠεισισ- 

τρατιδῶν ᾿Αθήνησιν, οὐκ ἐγένετο δὲ συνεχής ὃἳς γὰρ ἔφυγε 

Πεισίστρατος τυραννῶν, ὡστ᾽ ἐν ἔτεσι τριάκοντα καὶ τρισὶν 

ἑπτακαίδεκα ἔτη τούτων ἐτυράννευσεν, ὀκτωκαίδεκα δὲ οἱ 

παῖδες, ὥστε τὰ πάντα ἐγένετο ἔτη τριάκοντα καὶ πέντε. 
- 1 ω) ς ο ’ 4 / ] ’ 

τῶν δὲ λοιπών ἡ περὶ Ἱέρωνα καὶ ΣΕ έλωνα περὶ Ζυρακούσαις. 

ἔτη ὃ) οὐδ᾽ αὕτη πολλὰ διέµεινεν, ἀλλὰ τὰ σύμπαντα ὃδυοῖν 
δέ ” Ρέ λ 4 ε 4 ’ αν δό 
έοντα εἴκοσι" 1 έλων µεν γὰρ ἑπτὰ τυραννεύσας τῷ ὀγδόῳ 

τὸν βίον ἐτελεύτησεν. δέκα ὃ᾽ Ἱέρων, Θρασύβουλος ὃὲε τῷ 

ἐνδεκάτῳ μηνὶ ἐξέπεσεν. αἱ δὲ πολλαὶ τών τυραννίδων ὁλι- 

γοχρόνιαι πᾶσαι γεγόνασι παντελώς. 

Τὰ μὲν οὖν περὶ τὰς πολιτείας καὶ τὰ περὶ τὰς µοναρ- 

χίας, ἐξ ὧν τε φθείρονται καὶ πάλιν σώζονται, σχεδὸν 

2 Πεισίστρατον] ατοῦθ 1Υ. 145. γναπίβ,. Ἠίς Ῥοψθς να Ῥτοβαβ]γ 

8 Τ]ετο 18 βοπιείλίησ Ὢτοῦς 1η ἴλμθ 
Ώσιτθβ. Πο {ύοία] ἆοθ ποῦ ϱ90ΙΥ6Β- 
Ῥοπά πηζἩ {πο ἀθίαΙ], απιά {1ιε βο]αὔ]οη 

τηαβῦ Ῥο οοπ]εούυτα]. ΤἩο Αἰπιρ]εβί 18 
{ο ΑΙΡΡΟΒΘ ἰλπαῦ λαο οοργίδύ βιΠετοά 
τετταράκοντα ἴο Ιπβπεπος ἨΙΤα απά Ῥραῦ 

τέτταρα {οχ ἓξ μῆνας. 

4 καὶ κατὰ τὴν ἀρχήν] ΄Απᾶ πετ 

Ἰη Ῥοψοτ, ὀτοαρ]λοιαῦ 109 ἀαπταίίοπἨ, Ίθ 
Ἠαά πο σιατάΒ. Τμ τηατ]β {πο πάς 

ἀϊβετεπορ Ῥούποςηι Ἠΐπι απά [πο Ιαΐίου 

ῬομΙοα]]γ αη αἀναπίαρο. 

6 συνεχής] ΄Οοππποαβ, απά αο- 

οερίθάἁ 8 54ο] ὮΥ {πο ρονοτηεά, 

περὶ Συρακούσαιε] Ὑεί. Ἰη0. Ίαβ 
οἶἴτοι Ἀγτασαβαβ, απά πο αοοιβα[ῖνε 
νγου]ά βατε]γ Ῥο Ρεΐ{ετ. 

7. Ἠο (πγηρ {τοπη {1θ ᾳπθβύίοη οἱ {πο 

το]α νο ἁπταίίοη οἳ {πο ἀῑεγοπῦ ϱο- 
νογηπιθηῦβ {ο ἰλαῦ οἱ εῖτ 8δεποθῬ, 
Απά ἴἶο οτάος οἳ βαοοθβεῖοη αἀορίοά 

Ῥγ Ῥ]αῦο 16 ογἱθ]οϊθεά απά τε]οοίεά, 

ατα βῖοη 
ο{ οἩσατ- 
ομ]θς απά 
ἴγταπηΙθΒ. 

2 

7. αλιό 

56 Ἱεποθ 
ο{ σοΥετη- 

ΤΙΘΗ{Β, 
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”/ ’ ᾽ ” 

Ῥδςπθηοθ είρηται περὶ πάντων. Ἐν δὲ τή πολιτείᾳ λέγεται μὲν 
οἳ 6ονοτη- ΑΜ μα - ῃ ή , 

πηθηί. περί των μεταβολῶν ὑπὸ τοῦ Σωκράτους, οὐ µέντοι λέγεται 
- .] 

καλῶς' τῆς τε γαρ ἀρίστης πολιτείας καὶ πρώτης οὔσης οὐ 
ια) 

δλέγει τὴν µεταβολὴν ἰδίως. φησὶ γὰρ αἴτιον εἶναι τὸ μὴ 

µένειν μηθὲν ἀλλ᾽ ἔν τινι περιόδῳ µεταβάλλειν, ἀρχὴν ὃ᾽ 
4. / 

εἶναι τούτων ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγεὶς δύο 

ἁρμονίας παρέχεται, λέγων ὅταν ὁ τοῦ διαγράμματος ἀρι- 
ΔΝ - 

θμµὸς τούτου γένηται στερεός, ὡς τῆς φύσεώς ποτε φυούσης 

φαύλους καὶ κρείττους τῆς παιδείας. τοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ 
/ - Δ 

λέγων ἴσως οὐ κακῶς' ἐνδέχεται γαρ εἶναι τινας οὓς παιδευ- 

9 θῆναι καὶ γενέσθαι σπουδαίους ἄνδρας  ἀδύνατον. ἀλλ᾽ αὕτη 
γὸ 9 4 Αα μας πι / ΄ Φ τωμ 

τί ἂν ἴοιος εἴη µεταβολή τῆς ὑπ ἐκείνου λεγομένης ἀρίστης 
[ [ων Ὁ] - 3)’ ι ο) . ων ’ 

πολιτείας μᾶλλον Ἡ τῶν ἄλλων πασῶν και τῶν γιγνοµένων 
’ ’ . 

πάντων; καὶ διά τε τοῦ χρόνου, δι᾽ ὃν λέγει πάντα µετα- 
’ 8 Ν 8 ϱ/ κ) , / ς ’ 

βαλλειν, καὶ τὰ µῆ ἅμα ἀρξάμενα γίγνεσθαι ἅμα µεταβάλ- 

λει, οἷον εἰ τῇ προτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐγένετο τῆς τροπῆς, ἅμα ἄρα 
’ 8 δὲ / ὸ Ν {/  , 2 ’ 3 

μεταβάλλει. προς ὃε τούτοις ὁια τίν αἰτίαν ἐκ ταύτης εἰς 
3 3 / ἓ / λ 3 . . 

τὴν λακωνικὴν μεταβάλλει; πλεονάκις γαρ εἰς την εναν- 
’ ’ - ε - -ἳ Λ ’ φ 

τίαν µεταβάλλουσι πᾶσαι αἱ πολιτεῖαι Ἡ τὴν σύνεγγυς. ὁ 
δ οκ / λ ο ο 5) - 2 . 

αὐτος λόγος καὶ περὶ τῶν ἄλλων μεταβολῶν' ἐκ γὰρ 
- σσ , 

τῆς Λακωνικῆς, φησί, µεταβάλλοι εἷς τὴν ὀλιγαρχίαν. ἐκ 
4 

δὲ ταύτης εἰς δηµοκρατίαν, εἷς τυραννίδα δὲ ἐκ δημοκρατίας. 
/ . . ’ / Ὡωὶ ια] ’ ΄ 3 

Καΐτοι καὶ ἀνάπαλιν µεταβάλλουσιν, οἷον ἐκ δήμου εἰς ὁλι- 

1ο 

η 

Ῥ]α[ο” πηεαπῖησ ἸΒ, 1 αλοα]ά ἐλ]πῖς, 

οετίαϊπ, Ῥαῦὸ Ι Ῥοε]ενε πο 9ΠΏθΘ ΠΟΥ 

Ῥτοίεηάς {ο απάετείαπᾶ 16. 

ϱ διά τε τοῦ χρόνου] 1 ἆο ποῦ 5ε9 
πηιο] Ἠορθ {ον ῖς Ῥαβκασο, νλ]ῖο]ι η 

ἀϊπετεπί ρατίβ Ῥοῦ]μ Βομηεῖάςς απᾶά 

ΒίαΏχ αρτορ η Ῥτοπουποίπς 1ΠοιΙΓ- 

ἐν τῇ πολιτείᾳ] ΤἩο9 Ῥαββασο το[εττεά 
{ο Ὀοερ1πβ, Ποριδῦ. ΥΙΠΙ. Ῥ. 545, 60. 

ἰδίως] ΄ Βρεοία]]γσ,᾽ “ἶπ ΏΥ ὙγαΥ Ῥθ- 

ου]]ατ {0ο ιδ {ουτα, « Κεϊπθβνγθρς 
εἰροπίλἁπα]ο]ι,””. ΡΙ8Η2, 

8 φυούσης] Δοῦνο. 
κρείττουε τῆς παιδείας] “Ῥεγοπά Όια 

ΙπβπεπορῬ οί Ηΐ5 οἀμοδίίοη,᾽ οχοερίίοπα] 
03868 ΨηἩ νλμ]ο] Ἠϊ5 βΥβύθτι οαηποῦ 

ἀεα] 5αοσθβ{α]1γ. Απά Βασ], τεπηᾶΤ]κΒ 

Ατίκζοέ]θ, ἔπαειθ ΤΠΑΥ ὙγεΙ ῶθ. Όπ ἴμο 
τεβῖ οἳ {ἐ]ιεθ βοοθῖΊοη 1 οὔετ πο τεπιατ]κϐ 
1π εχρ]απαίῖοτ, 38 1ο ἁπβοι]γ 18 ννε]] 

ΚΠονΥΏ απά δα, α8 Υαῖ, τηεῦ νηϊζῃ πο 
βο]αίοῦ. ἘΤ]μαῦ Απίβιοιο απάφιβίοοά 

αὐ196. 

10 τὴν Λακωνικήν] ΤἩο τιµοκρατία 

οἱ ἘῬ]αίοΒ αγβίετι, {Περιδῖ. νττ, 

544, 0Ο. ἤ τε ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπ- 

αινουµένη, ἡ Ἐρητική, τε καὶ Λακω- 

νικὴ αύτη. 

ΙΙ καὶ ἀνάπαλω] «Ίπ νε πενθγβθ 
οτᾷςτ 4180.) 
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[ή Ν ον Ὁ 5 , ”/ δὲ ιὸ γαρχίαν, καὶ μᾶλλον Ἰ εἰς µοναρχίαν. ἔτι ὃε τυραννίδος 
.) 

οὐ λέγει οὔτ᾽ εἰ ἔσται µεταβολὴ οὔτ᾽ εἰ μὴ ἔσται, διὰ τίν 
νε 4 9 / / ’ δ) 3/ ς/ . 

αἰτίαν καὶ εἰς ποίαν πολιτείαν. τούτου αἴτιον ὅτι οὐ 
« / “λ Ὡ) / ΦΦ ’ 9 Ώ φ ) - ὸ ” 

ῥᾳδίως ἂν εἶχε λέγειν ἀόριστον γάρ, ἐπεὶ κατ ἐκεῖνον δεῖ 
ο 

εἷς τὴν πρώτην καὶ τὴν ἀρίστην' οὕτω γὰρ ἂν ἐγίγνετο 
συνεχὲς καὶ κύκλος. ἀλλὰ μεταβάλλει καὶ εἰς τυραννίδα 

/ ο ε Σ - 9 - Μύ 9 ν) κ 

τυραννίς, ὥσπερ ἡ Φικυῶνος ἐκ τῆς Ἠύρωνος εἰς τὴν Ἰλει- 

σθένους, καὶ εἰς ὁλιγαρχίαν, ὥσπερ ἡ ἐν «Χαλκίδι ἡ ̓ Αντι- 

λέοντος, καὶ εἰς δηµοκρατίαν, ὥσπερ ἡ τῶν Ἰέλωνος ἐν 

Ζυρακούσαις, καὶ εἷς ἀριστοκρατίαν, ὥσπερ ἡ Χαριλάου ἐν 

Λακεδαίµονι καὶ ἐν Ιαρχηδόνι. καὶ εἰς τυραννίδα µετα- 

Θάλλει ἐξ ὀλιγαρχίας, ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ σχεδὸν αἱ πλεῖ- 

σται τῶν ἀρχαίων, ἐν Λεοντίνοις εἰς τὴν Π]αναιτίου τυραν- 

νίδα καὶ ἐν 1 έλᾳ εἰς τὴν Ἰλεάνδρου καὶ ἐν “Ῥηγίῳ εἷς τὴν 

μᾶλλον ἤ] Τη ἴλο στθαῦ Ῥετίοά οἱ 
ἄτοθεῖ]ς Ἠϊβίοιγ, ἴπο ΗΕ απἀά {ουτῖ] 
οεπύατῖθ ὮῬοίότο ἴμο ΟΠτίβατπ εγα, 

Όνταπίβ νετ αι α ταηγ; αὖ ΑΠΥ 

ταῦθ, ἵΏ («ῳωθθσ Ῥτοροετ. Το Βαοίυα- 
ΏΙΟΠΒ Ίνογο Ῥεύπ/θεη 4ΕεπιοογδοΥ απά ο]- 
ΡατοΠΥ. 

οὐτ᾽ εἰ ἔσται, κ.τ.λ.] Τ16 αἰαζεπιεηῦ 
18 οοπ{αβθᾶ,  ἨΓΠπαίπετ ἔμετο νγ]] ος 

ν]] ποῦ Ὀ6 α οπαπσο {τοτα ο γταπηγ, 

απά 1 ιοτο Ῥθ, πγαῦ 19 {ο ομαςθ οί 
ἴ]ο «Ἠαηρσο, απά υ]αυ οοηβΙὑαῖοη 18 

{ο 5αοσθαά 10 5 Τη {αοῦ, 16 νγου]ά βἵτῃ- 

ΡΗ{Υ απά οἶεατ πρ ἶιε ρ8ββασε {ο ἔ]ωγονυ 
ουυ ὧθ µή. Ἴπο ται οὔτ εἰ ἔσται 

νγοα]ά ϱα{ΠοΙεη{1Υ εἰαΐς {πο αἰ{εγηα/]να 

ἐνγείπεγ ἴποτο 18 {ο Ὦθ οπο αὖ αἲ] ;᾿ που 

ἆοθβ Ίο βαγ, 1 {ποετο ἵς {ο Ῥθ οη6, ὅο, 
Φο]λποϊάετ΄5 ἰπχαπβροβϊθίοη οἱ εἰς ποίαν 

πολιτείαν (19 ρ]αοθ8 16 αξἴεγ µεταβολή) 

νγοπ]ά οἳ οοιχβο οἶεατ 1θ ρ8ββασθ. Α8 

16 βἰαπάς, έ 19 ἀε[εοίβῖνο, 

ἀόριστον γάρ] “«ἀθππ ϱ5 1δ6 πϊολί 
Ῥοεύίπωπηρας,”. Βίαμτ, «Τι ἆοθ πού 

αἀτηϊς οἱ ο ἀείθιπαϊπαδΙοη.. Της βδθιηβ 
Όλο β6πβο 1 {ο νγοτὰ νυν] Όδας 16. 

συνεχές] “Τ]ετο πγοπ]ά Ὦε πο ἀϊβ- 
ταρίίοη οἱ οοηΜ]πΙὔγ,᾽ απᾶ «6 πο γγ]ιθοἱ 

πγοι]ά οοπιθ Ε]] οἵτο]ς, 

12 ἨΜύρωνος] 6ο (τοίθ 11, 43. 

Μν,. Οπτοίο τεπιατκ ὑιαῦ Ατικιοῦ]ο 
ΒΘΕΙΙΒ {ο Ἠανθ οοποοεϊνεά ο {γταΠΏΥ 

88 Ῥαβείπσ ἀἰτεοῦ ἴοπι ἩΜγταβ ἴο 
Οεἴβίμεπθβ, οπιθήηπσ ΑτίβίοηγπιΒ, 

Τ]ιο κἰαεπιεηῦ Ε]ιαῦ {Πογθ γγαβ α οἸἼαησϐ 

ἵη πο {γταΏηΏγ, Ἠετο ππδάο ὮΥ Ατβοί]ε, 

τθοθίνεβ Πσ]ιῦ {γοπα Ἠῖ8 τεπιατ] Ρ. 49, 

οη ἴμο ἀἰβδποῦίιοη Ῥεύνγεθη {ο Θ8ΤΙΥ 
Οτύμασοτίάςρ απᾶ Ἐ1]εΙβίμεηςβ, 

᾿Αντιλέοντος] Νοϊμίπσ αρρατεπί]γ 
ΚΠΟΥΥΗ, 

Χαριλάου] Οπ Όμβ νευβίοη οἱ {ἐλο 
Ἠϊβίοτγ οἱ Οπατίαιβ, 4906 ἈΑπιζμς 
Μίοᾳγ. «ία, «ατοίθ τι. 461, ποίθ, 

καταλαβὼν τὸν Χάριλλον τυραννικῶς 

ἄγοντα, απο ἴμο πνοτάς οἱ Ἠετασ]άεβ 

Ῥοπίίοια, Ἡ. 4. Ἐά. Ὀιάοι, οἱ. 

ΧΧΙΣ., Ῥ. 210, 

Καρχηδόνι] Οπ Ον αἰαἰοπιθηῖ, 
πγηπῖοὮ 16 18 ἀϊββοα]ς 0ο τοοοποῖ]θ νγθ]ι 

α Ῥτονίοιβ οηπθ ΤΙ. Π. 2, µήτε στάσιν 

γεγενῆσθαι µήτε τύραννον, 899 (τοῦθ 

Χ. 552, ηοῦθ. 

13 Σικελία] ἄτοῖθ ν. 276. 

᾿Αναξιλάου] «τοῦο ΤΠ. 5ο7. 

5θαεποθ 
.. οἱ 6ονοτη- 

ΤΙΘΗ{8. 
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θα ΊἸοποἙ ᾿Αναξιλάου καὶ ἐν ἄλλαις πολλαῖς πόλεσιν ὡσαύτως. ἅτο- 
ο{ ρονοτγη- η . π 9’ ΄ 9 ’ . - / 

πηοηία. πον ὃὲ καὶ τὸ οἴεσθαι εἰς ὀλιγαρχίαν διὰ τοῦτο µεταβαλ- 
ς ’ . . ε α] - 3 - 

τᾳ λειν ὅτι φιλοχρήματοι καὶ χρηµατισται οἱ εν ταῖς ἀρχαῖς, 
.) - .) / . / 

1916 8 ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι οἱ πολλοὶ ὑπερέχοντες ταῖς οὐσίαις οὗ δίκαιον 
ω) -- 4 

οἴονται εἶναι ἴσον µετέχειν τῆς πόλεως τοὺς κεκτηµένους 
4 - ’ 3 ο . / φ ” 

µηθεν τοῖς κεκτηµένοις' ἐν πολλαῖς τε ὀλιγαρχίαις οὐκ ἔξεστι 
/ θ 5 Δ ῃ 9 4 ε ; νε. κ : 

᾿χρηματί(εσ αι, ἀλλα νοµοι εἰσιν οἱ κωλύοντες ἐν Ιλαρχη- 
ὸ / δὲ ὸ ’ / .] ” λ [ή 
ὄνι ὃε ὁημοκρατουµένη χρηματίζονται καὶ οὕπω µεταβεβλή- 

” . Δ Δ ’ ’ /' ωὶ ω 9 

τό κασιν. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ φάναι δύο πόλεις εἶναι τὴν ὁλι- 
. . .] ” -. 

γαρχικήν, πλουσίων καὶ πενήτων. τί γαρ αὐτὴ μᾶλλον τῆς 
Δ - ’ Ὁ) ε - ἓά ο 4 ’ ’ 

ακωνικῆς πέπονθεν Ἠ ὁποιασοῦν ἄλλης, οὗ µή πάντες κέ- 
6 ”/ οἳ 4 / « / 9 9 . 5” ὸ « ὸ . 

1όκτηνται ἴσα ἢ μὴ παντες ὁμοίως εἰσιν ἀγαθοι ἄνδρες: οὐδενος 
λ 3 4 [Ὀ ’ 

δὲ πενεστέρου γενοµένου ἢ πρότερον οὐθὲν ἦττον µεταβάλ- 
” Ὁ] » ο) 

λουσιν εἰς δῆμον ἐξ ὀλιγαρχίας, ἂν γένωνται πλείους οἱ 
” -/ ν. - - - 

ἄποροι, καὶ ἐκ δήμου εἰς ὀλιχαρχίαν, ἐὰν κρεῖττον ᾗ τοῦ 
’ Δ ε, . ε Δ - ε 1 / 

πλήθους το εὔπορον καὶ οἱ µεν ἀμελῶσιν οἱ δὲ προσέχωσι 
8 - - » 9 - ὸ 9 ο / ε 

17 τον νοῦν. πολλῶν τε οὐσῶν αιτιῶν οι ὧν γίγνονται αι 
/ 3 ’ 3 8 / ς 3 ή 

µεταβολαί, οὐ λέγει ἀλλὰ μίαν, ὅτι ἀσωτευόμενοι κατατοκι- 

ζόμενοι γίγνονται πένητες, ὡς ἐξ ἀρχῆς πλουσίων ὄντων 
- 4 ” 

τοῦτο ὃ ἐστὶ Μψεῦδος, ἀλλ᾽ 
ϱ/ . κ. / 4 3 νά 8 . Ν. 

Οταν µεν των ἡγεμόνων τινες ἀπολέσωσι τας οὐσίας. καινο- 

’ Ὀ] ω) , 

παντων ἢ των πλεἰστων. 

- 4 - . 

τ8 τομοῦσιν, ὅταν δὲ τῶν ἄλλων, οὐθὲν γίγνεται δεινὀν. καὶ 
4 - η ω .ἳ 

µεταβάλλουσιν οὐθὲν μᾶλλον οὐδέποτε εἰς ὃῆμον ἢ εἰς 
5 ’ ” ) οἈ ο) 8 ’ αἳ 

ἄλλην πολιτείαν, ἔτι δὲ κἂν τιμών μὴ µετέχωσιν, κάν 

οα159 ος τονο]α{1οη, που 1η {]θ ροβΙνο - 

ἆθογεαβο ο{ πγεα]6] 1π {ιο ο85θ οὗ 916, 

14 ἄτοπον, κ.τ.λ.] πε οα189 οἱ ἴ]μο 
ουετίητον οἱ απ ο]σατομγ 1β ποῦ {ο 

Ῥο βοασΏό ἵη {1ο οογεῦοιΒΏΘΒΒ ΟΥ γγθα]{]Ἡ 

ο με οΠσατομγ, Ὀαῦ ἵπ ιο πηβουπά- 

ηΘΒΒ οἱ ἡιεῖτ τε]αὔ]οη {ο {Πο ῬεοΡίθ, 1η 

Όλο Ιπεφπα]ῦγ οἱ πο ἀῑδιιραβοη οἳ 

Ῥομδσα] ῬούπαΥ, ἴ]λαῦ ἵβ, ποῦ ἵπ {πο 

Ῥοβϊθνο απιοαηί οἱ 0Πεῖγ πγεα]{1. 

δηµοκρατουμένῃ] Έον ἰλ]β 5οο 0η 
5 12. 

17 καί] 1 Ἰανε ϊπαετιεᾶ 015 Ῥε[οτο 
κατατοκιζόµενοι, Ἱπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ γην 

ΙΗΔΏΥ ϱ41{οτβ, Ἱπο]αάϊῖης ΒίαἩτ. ἆσω- 

τευόµενοι οσα ΊἨ 198 Ῥγορος Α6Π86 
φθείροντες τὴν οὐσίαν, «Ἠίλ. τν. Ἱ, 5, - 

Ῥ. 1119, Ὦ, 34. 

καφοτομοῦσιυ] “Ἔ]εγ απο τῖρο {ος 
16 πλείου] ΌὉοπιρατε ΟΝ. ΤΙΙ. 8, 

πλειόνων τῶν ἀπόρων. Ἠετο αραῖη Ιδ 

18 Ἰηπ ἴμο ἀἰβίατραποῬ οἱ ἴμο το]αθίοτ 
Ῥοΐνθεη {ιο Ῥοά]ε, ἐλαῖ Ίο ρ]αςςς {ο 

βοπηεύηίηςσ {Γ6ΡΗ,᾽ ΄πουε {αρα]α. Ίντ 

ΙΙ. νι. 6, νθ Ίαν ἴ]ο αἀ]εοᾶνο 
καινοτόµον ἵπ α.ταῦ]μοτ 4 ογοπέ, ]ιοιρ]ι 
ΚΙπάτεά 86ΠΡΘ, 
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9ἳ / 4 [ή 

ἀδικώνται Ἡ ὑβρίζωνται, στασιάζουσι καὶ µεταβάλλουσι Ῥθφποπορ 
ν ν ΄ ο: 3 : ἡ κ. νο ο{ ρονετι- 

τὰς πολιτείας, κάν μὴ καταδαπανήσωσι τὴν οὐσίαν Οιὰ τὸ πιθηίβ, 
δ0- κα 9 Ἀ [ Ὁ ο β, λ ” 
ἐξεῖναι ὅτι ἂν βούλωνται ποιεῖν' οὗ αἰτίαν τὴν ἄγαν 

[ω] ” - 

ἐλευθερίαν εἶναί φησιν. Ἠπλειόνων ὃ᾽ οὐσών ὁλιγαρχιῶν καὶ 
ὸ ” [ - ” [. ’ / 4 3 

ημοκρατιών, ὡς μιᾶς οὔσης ἑκατέρας λέγει τὰς μεταβολὰς 
’ 

ὁ Σωκράτης. 

18 οὗ αἰτίαν] Ῥ]αΐο, 1ερ. Υιτ. 555. Ῥ]αΐο επαπηθτα{ίοη, 15 Ὅν]ιαῦ Ατιριοί]ο 

πλειόνων] 1ο παπί οἳ ἀεία! ἵπ | οῬ]εοίβ {ο η {ΙΑ οΏαρίογ, 





ΙΝΡΤΙΟΕΡ, 

20-- , 





ΙΝΡΕΣΧ ΟΒ ΡΒΟΡΕΒ ΝΑΜΕΡ. 

Α. 

ΑΗΒΥΡΟΡ ΥΤΤΙ. νι. 6, τ1. 
ΑοπΏθαη ΤΙ. ΙΧ. 3, Τηθβρβα]ίαη. ἨὙ. 1ν. 
8, Εοηύα8. ΥΤΠΙΙ. τῃΠ. 11. 
Αάαπιας ΥΤΠΙ. χ. 1δ. 
Ανοίπα ΥΙ. Ἰν. 1. ὙΠΤΙ. νι. ο. 
πίαη, ΥΤΤΙ. κ. 18. 
ιπιορία ΥΠ. τν. /. 
ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΠ ΙΙΙ. Χτν. 4. ΧγΙ. 1ο. 
Ἀσαοεί]αις ΥΤΤΙ. ντι. 4. 
Ά]οςρας ΤΙΙ. χιν. 9, 1ο. 
Ά]ογοπε ΤΙ. χ1. δ. 
Α]Ἰουιαάας ΥΤΤΙ. νι. 121. 
Απιπάοσις ΥΠΤΙ. χ. 24. 
Απιασίᾳ Ι. ΧΠΙ. 2. 
ο νεος, πε, που: νο. 

16. 
Απιρηϊρος ὙΤ1ΙΠ. τΠ, 1 (Απιρηῖ- 

Ῥομίαηθ). ΥΤΤΙ. νι. 8. 
Απηγηίας ΥΤΤΙ. κ. 17 (πο 18β), 
Απαχκήαις ΥΙΤΙ. χτ. τ1. 
Απηάτίαῦ ΤΙ. ΙΧ. 2ο. ΑΒἱ8ΗΓ. 
Απάτοάαπιας οἱ ἙἨλμερίαπι ΤΙ. χι. 

14. 
Απήώιεοηυ ΥΤΤΙ. χπ. 12. 
Απζηιεηϊάςς ΙΙΙ. χιν. ο. 
Αηῤημρραν ΥΤΤΙ. 111. 12. 
Απσίμεηιες ΤΙ. χιπ. 11. 
Αρητοάϊέο ΤΙ. τς. 68. 
Αρηγία ΥΤΙ. τν. ο. 
Αρομοάοτας οἳ Τ6πιπο 1. ΧΙ. 7. 

Ὑατν. ἆε ἴτε «Ἰιωφίοῦ Ι. νπΠ. 
ΤΗΥ. 

Αρο]οπῖα οηἨ Τοπῖαπ σα]{, ΥΙ. τν. 5. 
Αγροηοπία οη Ἐαχίπο ὙΠΠΙ. 1Π. 3. 

νι. 9. 
ποκδία απ ο ας 4. 1ε, 
ΑἈτοπεί]αις ΥΤΤΙ. Χ. 17, 29. 
Ατοηίας ΥΙΙΠΙ. νι. 15. 
Ατοπι]οσομας ΤΥ. νῃ, 6. 
Ατοηγίας Ύ. νΙ. 2. 
Ἄτοοραρις ΠΠ. χπ. 2, 4. ΥΠ. τν. 

8δ. ΧΙ. 4. 
ΆγεἙ ΤΙ. 1Χ. 8. 
Άτρο ΤΙΙ. χτῃ. τ6. 
Ατροπαιύς ΤΙ. χππ. 16. 
ΆτμορῬ ΤΙ. τχ. 4, τι. ΥΙΠΙ. πι, 8, 
νο 6, 

Ατίοβαχζαηφςς ΥΠΠΙ. Χ. 25. 
Ατριορεϊίοη ΥΤ1Ι. Χ. 15. 

Ατἰβίορβαπε» ΤΙ. 1ν. 6. 
Αιτηΐζρεις ΥΤΤΙ. κ. τ7. 
Ατίαραπος ΥΠΙΙ. Χ. 21. 
Ααία ΤΙ. χ. 3. 111. κιν. 6. ΤΝ. νπ.. 
ππιν ο πασα, 

Αρίγαρες ΥΤΤΙ. χ. 24. 
Αίατηθις ΤΙ. ντ. τ7. 
Αἴμεπο Ὑ. νι. 13, 14. 
Αίποπς ΤΙ. νπ. 23. ΥΙΠΙ. 6. ΤΠ. τ. 
ουν αος ιν ο νο σι 
α1. χνι.δ” ΤΠ. τν. τδ. τη, τει 
να σπα πει να τό νι 
6. ντι. 14. Χ. 6. 

Αὐίαιις ΥΤΤΙ. κ. τό. 
Α1βοπε8 ΤΥ. Χ. 5. 
Αιζορηταάαίθβ ΤΙ. ντ. 17. 

Β. 

Ῥαβγ]οη ΤΤΙ. τπτ. 5. 
Ῥαῦμγ]οπία ΤΙ. νι. 6. 
Ῥαοολμίαάς ΤΙ. χη. 8. 
Ῥαρϊμάς ΥΤΤΙ. νι. 5. 
Ῥγσαπᾶιπι ΥΠ. Ιγ. 21. 

14. 
ο 

Οαπηῖοις ΤΙ. Χ. 4. 
Οατίλασο 11. πΠ. 1, δ, 9, 13, 16. ΠΠ. 
ττ ος 6 Ἱν. π το νι να 
ἀπ ον ο ντο νους τα, 

ΤΠ. χΙΠΙ. 1ο. 

ΥΤΙΙ. πι. 

14 14. 
Οαΐαπα ΤΙ. χῃ. 6. 
ΟοΙίς ΤΙ. τχ. 7. ΤΥ. π. 1ο. ΧΥΠΙ. 4. 
Οµα]οϊάϊο οἵᾷοΒ ἵη Τ{α]γ απάἀ οἱοἵ]γ ΤΙ. 

ΧΠ. 6. 
ἵηπ Τητασς ΤΙ. χττ. 14. 

Οµα]οίς ὙΠ. τα. 4. ΥΙΤΙ. τπτ. 14. 
ΙΥ. Ο. ΤΙ. δ. ΣΠ. 12. 

Οπαοπος ΤΥ. Χ. 5. 
Ο0πατθβ (ο{ Ῥατοβ) 1. χι. 7. Α πυτῖίον 

οη αρτίουἸυιτο. 0. Ἠί]αϊχο οἶθεν 
Ὑπαπτο, ἄε 1. Γμδί., 1. 8. 

0πατες ΤΙ. νι. 9. 
Οµατῖο]ος ΥΤΤΙ. νι. 6. 
Οµατί]αας ΥΤΤΙ. χιτ. 12. 
Οπατῖ]]ας ΤΙ. Χ. 2. 
Οµατοπάας οἳ Οαίαπα ΤΙ. χτ, 6. 
0198 1. π. ϱ. 1ΙΠΙ. χιπ, το. ΥΠ. 

ΙΥ. οι. ΥΠ. 1. 10. ΝΙ, 16. 
Οπγίταπι ΥΤΙΙ. τῃ. 15. 
Οιπαάοπ ΥΤΤΠΙ. ντ. 3. 
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ΟἸαποπιθηο» Ψ ΠΠ. ΤΠ, 15. 
Οἰεαπάαει Υ111. χιτ, τ3. 
Οεϊβίποπες (οἱ Αίπεπβ) ΤΙ. 11. 34. 

ΥΙ. τν. 18. 
ΟΙαϊρίιεπες ΨΤΙΙ. χττ, 1, 2, 12. 
ΟἸθοππεπες ΠΤΙ. 111. 7. 
ΟΙεορασα ΥΠΤΙ. κ. 17. 
Οἰεοῦίπιας ΥΤΤΙ. νι. 8. 
Οπιάας ὙΎΤΠΠΙ. ντ. 4, 16. 
Οοάτας ΥΙΤΙ. κ. 8. 
Οοορποη ΥΤ. 1. ς ΥΤΙΙ. ππ. 15. 
Οοτιπί ΤΙ. χι. 8, 9. 111. τχ. ο. 
τπτ τε ος χα. ο. κα, 4. 

0ο ΥΤΙΙ. ν. 2. 
Οοἱψε ΥΙΤΙ. κ. 8. 
Οταίσας ΥΤΙΠΙ. κ. τ7. 
Ογείο ΤΙ. ν. 15, 109. ΙΧ. 841. ΙΧ. 1, 

3. Χα ποσα, 
δ, κατ, το κα οκ 
, Φος κε Ἡ 

Οσπια ΤΙ. ντ. 2ο. ΥΠ. ν. 1. 
Οσρτας ΥΤΙΠΙ. κ. τό. 
Ογρεε]µάς ΥΤΤΙ. χι,ο. ΧΙ. 4. 
ΟΥρεεῖας ΥΤ11. χ. 6. ΧῃΠ. 3, 4 
Ογτεπο ΥΤΙ. τν. 7, 18. 
Οτι ΥΙΠΙ. χΧ. 8, 24. 

Ῥ. 

Ῥαάσα]ας Τ. 4, 3. 
Ώαρηπαις ΥΤΙΙ. ν. το. 
Ῥατίις ΥΤΤΙ. χ. 21. 
ΤΏεοαπηπῖομας ΎΠ1Ι. Χ. 2ο. 
Τε]ρβΙ 1. τ. 4. ΥΠΙΙ. 1ν. 6. 
Ῥετάας ΥΤΤΙ. κ. τό. 
Ῥϊασοτας ΥΙΤΤΙ. νΙ. 11. 
Ῥϊοσα, ΤΙ. ΠΠ. 9. 
Ῥιου]ες ΤΙ. κ. 8. 
Ῥιοηυ ΥΠ. χΧ. 23, 28, 32. 
Ὦ]οηγδίαο Υ ΤΙ. Υ1ΠΠ. 234. 
ΤῬϊοηπγβῖαβ 1, τ. 12. ΤΠ. αγ. τό. 
ΜΙΠ. Ἡ, το αι, δ. πα το... 
6. χι. 1ο. 

Τϊοπγβῖαβ πο Ύουπσεγ ΥΤΠ. Χ. 24, 
ο, 41, 32. 

Ῥ]ορμαπίας ΤΙ. ντ, 23. 
ῬοτίαἨ ΠΤΙ. τῃ. 8. 

ΤΠ. 7. 
Ῥοχαπάοετ ΥΠΤΙ. τή. 6. 
ὭὌτασο ΤΠ. ΧΠ, 13. 

Β, 

Ἐορμαπϊάες Ύ. νΙ. 12. 
Ἠργρί ΤΙ. αν. {. ΤΙΥ. σα. τ, 6, 8. 

ΥΤΠΙ. αι. ο. 
Ἐλιηεῖα ΥΤΠΙ. κ. 7. 
Έα ΎΤΤΙ. νι. 11. 
Ἐρ]βία]ίες ΤΙ. χττ. 4. 
ἘἨριάαπιπας ΤΠ. νῃ. 23. ΤΙ. ΧνΙ. 1, 

ΥΤΠΙ. 1. το. 1Υ. 7. 
Ἐριπιοπ]άεβ οἱ Οτεῦε, Τ. ΠΠ. 5. 
Ἐτείπια ΥΠ. τῃ. 3. ὙΠΙΙ. νι. 14. 
Ἐπγίπτα ὙΠΤΙ. νι. 5. 

1γ.οα,.9. 

Ὕν τα τὰ. νὰ, 

ΙΝΡΕΧ ΟΕ ΡΠΟΡΕΗ ΝΑΜΕΡΒ. 

Ῥπαρα]ας ΤΙ. ντ. τ7. 
Ἐπποπηῖα ΥΤΠΙ. ντι. 4. 
Ἠνυπρίάες ΤΠ. 1ν. δ. Ὑ.ν.2. ΥΠ. 

ΙΧ. 15. Χ. 20. 
ο” ΠΠ. χιν,.6, Ίν.να. 4. 1. 

Ποπ ΥΠ. νι. 15. 
Βμή γοταίθβ ΥΤΤΙ. τν. 7. 
Ἐπσϊῖηο Ὑ. τν. 4. ΤΠ. τ. τ1. 
Έναροτας ΥΙΤΙ. κ. τό. 

α. 

σεῖ]α ΥΤΤΙ. χτ. 12. 
6εἼοι ὙΤΤΙ. τῃ. 5. Χ. 31. ΧΠ. 5, 6, 

12. 
άοτάῖας ΥΤΤΙ. χττ. 3. 
(οτρῖαβ Ι. ΧΠΠ, 1ο (οἱ Τμεοπττη), 

πα, α.,α. 

Ἠ. 

ἨἩαππο ὙΤΤΠΙ. ντι. ή. 
Ἠατπιοάϊας ΥΠ. Χ. 15. 
Ἠε]εη 1. ντ. 7. 
Ἠεβσα ΥΤΤΙ. τ. 2 (Βριάατηπας). 
Ἠε]]αποοσταίες ΥΤΤΙ. κ. 18. 
Ἠε]]αβ ΥΤ. χι. 18. 
Ἠε]επος . 1. . ΤΙ. υπ. 10. Χ. 3. 
π πν τν ιν αφ 
ΥΙ. χΙΠ, 1ο, 

Ἠε]οίᾳς ΤΙ. τχ. 2. 
Ἠεπ]οοβϊ Ύ. τν. 4. 
Ἠερ]ααίπα Ι. τν. 1. 
Ἠσοτασ]εα ΤΥ. νι. δ. ΤΠ. ν. 34. τι, 

2, 9, 16. 
Ἠοταο]εα (Ῥοπίίσα) ΥΙΤΙ. ντ. 7. 
Ἠετασ]εῖάες ΥΤΤΙ. κ. 18. 
Ἠεταο]εϊίας ΥΤΤΙ. χιτ. ατ. 
Ἠοταο]εοάοτιας ΥΤΠ. πῃ. 9 
Ἠετασ]ες ΤΤΤ. χτιτ. τό. 
Ἠσταα ΥΤΤΙ. πτ. ο. 
Ἠεβίοά 1. τα. 5. ὙΤΙΠΙ. κ. Λο. 
Ἠϊετο ὙΤΠ. κ. 11. χι. 7. χτι. 5, 6. 
ἩἨιτρρατίπας ΥΤΤΙ. νι. 8. 
Ἡ]ρροοταίθα ΤΥ. 1Υ. 5. 
Ἡαϊρροάαπαιις ΤΠ. ντῃ. 

ΧΙ. 6. 
Ἠ]εῆσα ΥΤΤΙ. τν. 4. 
Ἠοπιετ 1. τ. 7, 9. ΧΠ. 1 4. 1ΠΙ. ν. 

9. ΧΙν. 4. Υ. ΠΠ. δ. 

1. 

νο ο 

1αργοῖα ΤΥ. Χ. 5. 
Ιαργρίαης ΥΤΤΙ. τῃ. 7. 
Τρετγῖαης ΤΥ. τ. τ. 
Ἰπάῖα ΤΥ. χιν. 3. 
Ἰοπία ΤΥ. χ.». ΥΙΠΙ. κ. 6. 
1ρμίαάες ΥΙΤΙ. νι. 12. 
Πείτας ΥΤΤΙ. νι, 2, 3. 
Τί ΤΥ. κ. 2. 
Πα]ις ΤΥ.Χ. 4, 4 
Τια]γ ΤΙ. κπ. ὅ. ΤΝ. κ.α, 4. 

2. 

788οπ (ο Ῥμουεο) ΤΠ. 1ν. ο. 



ΙΝΡΕΣΧ ΟΕ ΡΒΟΡΕΗΠ ΝΑΜΕΡΒ. 

1.. 

1μαοεάσπηου ΤΙ. ν. 7, 15. Χ. 7, 1. 
1Π. Ἱ. το. ΤΝ. Ἡ, ο. . σὲ 11. 
ΥΤΠ. α. 1ο, 18, {.. νι. ἕπι ντ, 
4, 3, 4, Το. ΧΠ, Ἑ., 

Τμαοεάφτηοπίαη. ΤΙ. ν. τ7. νι. 17. 1Χ. 
1, 37. ΧΙ. 4.16. ΧΠ. 2. ΤΝ. κιν. 
τό. αν. 6. νο τα, να, ᾖ 
αχ, ]. ΥΠ, να. ἔᾳ. κ. 8, 3ο. 
ΧΙ. 4. 

Ἰαοοπίαη ΤΙ. ντ. 16. 1Χ. 2, 3, 8, 0, 1ο, 
41, Χ. ας ] ὃ, σε η δν Ἠτ. 
ΧΙΥ. 3, 14. ΧνΥ. 1. ΤΥ.ΣΧΙν. 17, 1δ, 
3ο, Ὅ, τν. τα. τς Ντι ὅ. 
ΥΤΤΙ. τῃ. 7. ΥΠ. 1. ΧΠ, το, 15. 

Τιατηείίο ΤΝ. κ. 4. 
Ἱματίρβα, ΤΤΙ. τ. 2. 

Χ. 18. 
Τμειηπος Τ. χτ. 7. 
Πιθοπβίαπα ΤΤΤ. τ, 2, 

ΧΙΙ. 13. 
Τμ6βῦοῬ 1ΤΙ. χτπ. το. 
Ίμεισαβ ΤΙ. ντ. 7. 
1ήργαπς ΤΙ. τ. ο. 
1ου Ἐρισερηγτή ΤΙ. νπ. 6. χιτ. 

6,7. ΥΤΙΙ. ντι. το. 
Τοορητον ΤΤΙ.1Σ. 8. 
Τ,γοίος ΤΙ. χ. 2. 

ΥΤΠΙ. νι. 6, τ1. 

ΥΤΠΙ. κ. 6. 

Ίψουτριθ ΤΙ. ΤΧ. 11. Χ. 2. ΧΠ. 1, 7. 
σε τς, 

1αῖα ΥΠ. τν. 5. 
Πηράαπαϊς ΥΤΤΙ. ντ. 1. 
1μγβαπάετ ΥΙΤΙ. τ. το. ΥΠ. 1. 

Μ. 

Μαοεάον ΤΥ. τί. τῇ, 
Μααπάει ΥΤ. τττ. 3. - 
Μασηοβῖα ΤΙ. τς. 3. ΥΠ. τῃ. 4. 
Μα[ατπς ΥΙ. χτῃ. ο. 
Μαππεία ὙΠ. τν. 4, 5. ΥΙΠΙ. 

1ν. 9. 
Ματεεῖ]]ες ΤΙ. ντι, {. ΥΤΠΙ. νι. 2. 
Μεάες ΤΙ. χτ. 5. ΤΙΙ. χιπ. 1ο. Ὑ. 
τα, ιτ, το πο σι. 8, 
ντ. 4. 

Μοραο]ος ΥΤΤΙ. κ. το. 
Μερατα ΤΙΙ. τς. ο. 

ὙΤΙΙ. πῃ. 6. Υ. 4, 9. 
Μεβεεπῖα ΤΙ. 1Χ. 3, τ1. 
Μιάας Ι. ΙΧ. τ1. 
Μ]είας 1. χι. 8. χι.ο. Τ. ντ. τ. 

ΥΙ. χιν. 4. ΙΤ. ν. 8. 
Μπορ ΤΠ. Χ. 4,4. ΙΥ. σΧ. 1, 2, 6. 
Μιλμτιάαίος ΥΤΙΙ. κ. ος. 
Μ10γ]επο ΤΙ. χιν. ο. ὙΤΠΙ. τν, 6. 

Χ. 10. 
.. ΥΤΤΙ. τν. 7. 
Μπεβον ΥΤΤΙ. τν. 7. 
Μοιοβείαης ΥΙΤΙ. Χ. 8. ΧΙ, 2. 
Μυβερις Υ. ν. 11. 
Ἰγτου Υ1ΤΙ. χι. 12. 

ΥΤΙΙ. κ. 8. 

ο οι τν. 

ΥΤΙΙ. τῃ. 3. 
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Ν. 

Ναχος ΥΙΤΙ. ντ. 1. 
|. Νοβαπς ΥΤΤΙ. 1. 15. 

ο. 

Οάγββεις Ὑ. τπτ. ο. 
Ωπορηγία ΥΤΠΙ. τῇ. 5. 
ποίτία ΤΥ. ΣΧ. 3, 4, 5. 
Οἰσπιρία ΤΙ. χτ. 8. ΎΠΠΙ. π. 9. 
ΟΊγπιρας Υ. ν. τό. 
Οποπιαοτίθας ΤΙ. χττ. 7. 
Οποπιατομιας ΥΤΤΙ. τν. 7. 
Οριοῖ ΤΥ. κ. 5. 
Ορας ΤΤΙ. χνι. τ. 
Οτειπι ΥΤΤΙ. πι. 9. 
Οτμασοτας ΥΤΤΙ. χτι, 
Οσγ]ιαβ ΎΤΙ. τΥ. 9. 

Σ. 

ῬαομεῬ ΥΙΤΙ. τν. 6. 
Ῥαποίας ΥΤΠΙ.Σ. 6. κ. 12. 
ῬατοἙ Τ. ττ. 7. 
Ῥαττποηυη ΥΤΤΙ. κ. 18. 
Ῥατίμοπίς ΥΤΠΙ. ντ. 2. 
Ῥαυραπίας ΤΥ. χιν. 2ο. ΥΤΠ.1. 1ο. 

γπ. 4. Χ. 16. 
Ῥαπβοη Υ. ν. 21. 
Ῥεϊτωις ΤΙ. ντ. τ. ΤΠ. ΤΠ. 15. 
Ῥαϊβιρααθίάς ΥΙΤΙ. κ. τς, 24. π. 9. 
Ῥεϊβίρίταίας ὙΤΤΠΙ. ν. 9. κ. 6. χη. 

4, δ. 
Ἐε]οροππθβας ΤΙ. χ. 2. ΤΠ. τπτ. 5. 
Ῥεπίμα]ιάς ὙΤΠΙ. κ. 1ο. 
Ῥεπίμϊ]ος ΎΤΤΙ. κ. το. 
οὐ μεθ (οἱ Απιζτασία) ΥΤΤΙ. τν. ο. 

Χ. τό. 
Ῥετίαπάετ ΤΤΙ. χτπ. τ6. ΙΤ. τν. 

ο. Χ. τη. αΙ σαι ᾱ 4: 
Ῥοτῖο]ες ΤΙ. χττ. 4. 
Ῥενγ]πορρίαης ΤΙ. ΣΧ. 4. 
Ῥετείαης ΤΠ. ΧΠΙΠ. 19. ΤΥ. π. το. 

αι νΕ τιται 6 
Ἐλα]ατῖα ΥΤΤΙ. κ. 6. 
Έμα]εας ΤΙ. νττ. 2, 13, 23. ΧΙΙ. 12. 
Ἐλματβα]ας ΤΙ. τπ. ο. ΥΤΠ. νι. το. 
Ἐλεϊάοι (ο Αγσοβ) ΥΤΤΙ. χ. 6. 

"ΣΠεϊάοη (οἱ Οοτῖπ{]) ΤΙ. νι. 12. 
ΈΜΙΡ ΥΤΤΙ. κ. τό. 
Έμήο]ααθ (οἱ Οοτ]πί) ΤΙ. χπ. 8, ο, 

1ο. 
Ῥμήοχοεπας Ὑ. Υπ. 11. 
Ἐλοσίαηβ ΥΤΤΙ. τν. 7. 
Ἐποογ]άες ΥΤ. π. ο. 
Ῥποχιας ΥΤΤΙ. τν. ο. 
Ἐλτοα[ίο ΥΙ. χνι. 2. : 
Ῥηπιγρίαη ΤΠ. ππ. 8. Ύ. ντ. 1ο. 
σι σε, 

Ῥλτγπίομας ΥΤΤΙ. νι. 6. 
Ἐϊθίασις ΤΙ. χπ. 12. ΤΠ. ΧΙγ. ϱ, το. 
Ἐ]αίο ΤΙ. τ. 3. ΤΠ. 4. ΙΧ. 34. ΧΙΙ. 12. 

γΙ. νῃ. 1. 
Ῥο]γοταίες ΠΤΙ. χι. ο. 

. 
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Ῥο]γοποίαβ Ύ. ν. 21. 
Ῥοηίας Ύ. τν. 4. ὙΠΠΙ. νι. 7, 9. 
Ἑραπηππείίομας ΥΤΤΙ. χιτ. 4. 
Ἐγταπιϊάς ΥΤΤΙ. χι. ο. 

Ὦ. 

Ἑλορίαπι ΠΤΙ. χττ. 14. 
Ἐλοάφς ΤΙ. κ. 4. ΥΙΠ. τπΠ. 4, 5. 

τσ, ὰ, 
5. 

Φα]ατηῖς ἨΤΤΙ. τν. δ. 
ΒΩΠΠΟΒ ΠΤΙ. χτπ. το. ὙΠΠΙ. τπτ. 12. 

χε ὁ, 
Βατάαηαρα]ας ΥΤΤΙ. Χ. 22. 
Φογ]αχ ΤΥ. χιν. 4. 
Φογ]εῖῖο ΤΥ. Χ. 4. 
Βογύμία ΤΥ. π. το, ΤΠ. 
Φεφοβίτῖς ΤΥ. κ. τ, 6. 
Φουίηες ΥΤΤΙ. Χ. 24. 
ρα ας ατ ρα 1 κα 

ΥΤΙΙ. χτι, 13. 
ΦΙογοη ὙΠΤΙ. Χ. 1, 12. 
ππηις ΥΤΙΙ. νι. (3. 
τμας ΥΤΠΙ. κ. τ7. 
Βπηργάϊς ΥΙΤΙ. κ. το. 
Βοοταῦθ 1. ΧΙΠ. 0. Τ. 1. 3. 1. 1, 2. 

σα, α, 8. αν, κ ο συ δα 
ο δν πι τς αλ. πνι σι 
πας πι ς κας. 

Βο]οη Τ. ντ. 14. ΤΙ. νπ. 6. χπ. τ, 
ο ο πω ο πς ντε πα ιτα. 

Κρατίαης ΤΙ. τΧ. 17, 18, 26. Ὑ1ΤΙ. 
ντ. 4. 

Βίεηίος ΤΥ. τν. 11. 
Ῥγυατίς ΥΤΤΙ. τῇ. τ1, 12. 
Ογταοιβθ 1. στ. 2. ΧΙ. 12. ΤΠ. 

χκνι1ο, ται τα. ῥ ήτα πνς,ο. 
τι. 8. Σχ; 6, 3ο. σι. /, 1ο. ΣΠ, 6, 14. 

ὈντΏς ΤΥ. χΧ. 5. 

ΙΝΡΕΧ ΟΕ ῬΕΗΕΟΡΕΗ ΝΑΜΕΒ. 

κ 

Τατοπίαπα ΥΠ. 1ν, οἱ, 
κενο ασ τα. 
Τε]εο]ες 1. χτν. /. 
Τεποἆοβ ΤΙ. τν. 21. 
Τηα]θβ 1. χι. 8, το, 12. 
Τ]εασεπερ ΥΠ. ν. ο. 
Τ]ερες ΤΙ. τς. 

Γρ εν 

τι. 15. 
Τπεοάεσίες 1. νι. 7. 
Τπεοάοστας ΤΥ. Χνπ. 14. 
ΤἩθεοροπιρας ΥΤΠΠΙ. ΧΙ. 2. 
Τ]ετα ΥΙ. τν. 5. 
Τ]ηεββα]γ ΤΙ. τχ. 2, 3. 
Τηΐρτου ΤΥ. χΙν. 17. 

ΙΥ. κτ. 3. 

Χ. 24. 
Τηταβῖρρας Ύ., ντ. 12. 

πο Ἡ πας 
ΤἩταβγπηασηας ΥΤΤΙ. ν. 4. 
Τπαπα ΥΤΠΙ. πῃ. 12. ΥΠ. ϱ, 12. 
Τϊπιορβαπες ΥΠΤΙ. τν. 6. ντ. 12. 
Ἐπορίαπα ΤΙ. Χ. 3. 
Έτασεπ ΤΥ. Χνι. 7. ΥΙΙΠΙ. 1. 11. 
ΤἘγττποεηῖα ΤΤΙ. ΤΧ. 6. 1Ιν. 1ο. 5. 
ΤἘστίσις ΥΤΤΙ. ντ. 4. 

Χ. 

ἛΧοθγχος ΥΤΠΙ. Χ. 21. 

Ζ,. 

Ζᾳα]θιοις ΤΙ. χ1Τ. 6, 7. 
Ζαποιε ΥΤΤΙ. τττ. 12. 

α5δ. Ὁ. Ῥ. δ. 

ΥΤΙ. ν. το. 

το. ΧΙΙ. 8, 1ο. ΤΠ. 
νι ο. ται τα ο το πες. 

Τηταςο ΤΙ. ΧΤΙ. 14. ΤΥ.Π. Το. ΥΙΠΙ. 

Τηταργυπ]ας ΤΙ. κπτ. τό, 17. ὙΤΠΠ. 

Ζου5 1. χτ. 3. ΙΙΙ. Χ. 1. ΧΙ.5. ΧΙΠΠ. 

ΝΔ μμ“... 

άμα κλέ αμαν. 

αν οδολ  ο . 



ΙΝΡΕΣ ΟΕ αβΕΕΚ ΊΝΟΒΡΡ, 

ΟΒΡΕΗ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚΡ. 

Ο6οπρτενθ. ΈῬεκκον. 
ο ο κκβρος νου 1. 
ο κανω, ΤΙ. 
ο ώλνν. ΤΤΙ. 
ο άν, ΥΤΙΠ. 

0οπργοτο, Ῥε]κ]κετ 
ο τες ΥΤΙΤ 
ο κ το ον ΙΥ. 
τι ΕΛΑ µμ Υ1. 
α ὑ τς κ ολμρ μμ ντ. 

Τ]ο Ὑοτβρβ αγο οἱαβεῖῆεά αοοοτά(ης {ο {πο ογἀετ οἱ ἐθαῖν Μουάςφ απά Τ6ηφθς, 
38 ρίνεη ἵπ Ἰλοτάργνοτίμ’α ἀγεεί ἄγαπιπιαγ---νἶπ. : 

Αοἴῑνο Ὑοἵσθ. 
Τπάϊοαθινε Μοοἆ. 
1πρεταίίνο. 
οαρ]αποίνθ. 
Ορίαβνο. 
ΙἸηβη]ῇνο, 

Ῥατ[οῖρ]ο. 

Μιάά]ε Ὑοἱοο. 

Ῥαβεῖνο Ὑοἱοθ. 

Τμο Νουπς απά Ῥατβιοιρίθι ἆτθ απταηρθἀ αοοοτάϊπᾳ {ο {πο οτάει οἱ {]εῖτ 
08868. 

Α. 

ἀβελτηρία. ἀβελτηρίας ΥΤΤΙ. χι. 26. 
ἀβλαβής. ἀβλαβη Υ. ντ. 56. τῶν 

ἡδέων Υ. ν. 12. 
ἀγαθός. ἀγαθόν ΤΤΙ. ππ. 1, 5, 6. τὸ 

ἐξ ἀμφοτέρων ΤΙ. Υ. 5. τὸ αὑτοῦ 
1ΤΙ. νι. ϱ. τὸ ἑκάστου σώζει ἕκα- 
στον ΤΙ. 1. 7. κοινόν ΤΙ. ντ. 17. 
ΤΤΙ. ΧΙΤΙ. 20. ἀγαθὸν ἀγαθῶν ΤΙ. 
ΧΝΤΙ. 2. τἆάγαθὀν ΤΙ. ντιπ. 21. 
ἀγαθοῦ παντός ΠΤΙ. Χιπ. 2. ἀγαθήν 

ο ΠΠ. Χπι. 1. ἀγαθοί ΤΙ. αν. ο. 
ὙΤΙΙ. 1. 14. ὁμοίως ΥΤΤΙ. κτι. 15. 
οἱ δύο ΤΤΙ. χνι. 1ο. τὰ ἁπλῶς 
ἀγαθά ΤΥ. ΧΙΙ. 7. ἀγαθῶν ΤΙ. 1ν. 
ο να ος πα α. χα. 
τοῖς ἀγαθοῖς χρῆσθαι ΙΥ. Χν. 5. 
ἀγαθούς ΥΤΠΙ. χι. 26. 

ἄγαλμα. ΤΝ. Χνττ. 1ο. 
ἀγαλματοποιός. ἀγαλματοποιῶν Υ. ν. 

21. 
ὄγαμαι. ἄγανται τὸν σκοπὀν ΤΥ. Χιν. 
α16. ἀγάμενος ΤΥ. Χτν. 7. 
ἄγαν. ΤΝ. τν. 11. ΥΤΤΙ. νι. τ6. 
ἀγανακτέω. ἀγανακτοῖῦσι ΥΠ. ντ. 

16. ἀγανακτοῖεν ΤΠ. ντ. 18. ὠἀγα- 
νακτῶν ΥΙΤΙ. νι. 5. 

ἀγαπάω. ἀγαπῶσι τὰ πρῶτα ΥΠ. 
Υ ν. 4. 

ἀγαπητό». τὸ ἀγαπητόν 11. τν. 9. 
ἀγελαῖος. ἀγελαίου ζῴου 1. ΤΙ. 1ο. τὰ 

ἀγελαῖα τῶν θηρίων 1. Υ1Π. 5. 
ἀγένεια. Ὑ ΤΙ. τ. 7. 
ἀγεννής. βίος ΤΥ. ΙΧ. 3. ἀγεννεῖς 

ὙΙ. χπ. 2. ἁγεννῶν 1ΤΙ. ΧΙΠΙ. 2. 
ἀγεννέσταται ἐργασίαι Ι. Χι. 6. 

ἀγνοέω. ἀγνοοῖσι ΤΥ. Τν. 4. ἀγνοεῖν 
ΤΙ. ν. 16. ὙΠΠΠ. ΙΧ. ϱ. ἀγνοοῦντος 
1Η. ΧΙΠΙ, 17. ἀγνοοῦντα ΥΠ. 1. 8. 
ἀγνοοῦντες ΤΠ. ΙΧ. 7. ἀγνοούν- 
των ΤΠ. 1. 1. 

ἀγνώς. ἀγνῶτες ἀλλήλοις ἔσονται ΥΙΤΙ. 
ΧΙ. 5δ. ἁγνῶτας ΤΥ. ντ. 5. 

ἀγορά. ἀγορᾶς τοιαύτης ἣν ἐλευθέραν 
καλοῦσω ΙΥ. ΧΠ. 3. ἀγορα ΥΠ. 
χν.ο. ὙΠΤΙ. νι. 156. ΥΠΠ. χπ. 2. 
πρὸς ἆγορά ΠΥ. ΧΙΙ. 7. ἀγοράν ΤΥ. 
τα Αν να Ὅς πλ τα 4, 
τὴν ἄνω ΤΥ. Χπ. 7. τῶν ὠνίων ΤΙΝ. 
ΧΙΙ. 6. 

ἀγοραῖος. ὄχλος ΥΠ. 1ν. 14. ἀγοραῖον 
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να α νι αεα, μ.ο. 
ΥΤΙ. νῃΠ. Ι. ὃδῆμον ΥΠ. ΤΠ, 2. 
ἀγοραίων ἀνθρώπων Υ ΤΙ. 1ν. τ2. 

ἀγορανομία. ἀγορανομίαν ΤΥ. Χτ, 7. 
ἀγορανομικό». ἀγορανομικῶν ΤΙ. Υ. 21. 
ἀγοράνομος. ἀγοράνομον ΥΠ. Χν. ο. 

ἀγορανόμων Υ ΤΙ. νπῃ. 1ο. 
ἄγος. ΥΠ. ττ. 4. 
ἄγραφος. ἀγράφους ΥΠ. ν. 2. 
ἄγριος. ἄγριον ΠΥ. ΤΙ. 15. ἄγριοι ΤΥ. 

ντ. 7. ἁἀγρίους πρός ΙΥ. ντι. 6. 
ἀγριώτατον Ι. 1. 16. ἁἀγριωτάτοις 
γ. 1ν. 4. 

ἀγρονόμος. ἀγρογνόμους ΤΝ. χι. δ. ΥΤΠ. 
υπ. 6. 

ἀγρός. ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ΤΙ. Υ. 24. ΥΠ. 
ν. δ. ἐν τοῖς ἀγροῖς ΤΙ. Υ. 7. 

ἄγρυπνος. ΥΙΤΙ. χι. 2. 
ἄγω. ἤγαγον Ὑ. νι. 11. ἄχγει ΤΙ. 

ΙΧ. 11. ΙΙΙ. χιπ. 16. ΤΠ. ντ. 
τα: ΣΕ. 1, 

ἀγωγή. ἀγωγήν ΥΙ. ν. 3. 
ἀγών. ἀγῶνα 1. ΙΥ. 3. ἀγῶσι γυμνι- 

κοῖς ΤΠ. ΧΙΙ. 7. πολεμικοῖς Υ. 1ν. 
4. ἀγώναι ν, νι 1: τῃ. 6, 
ὙΠΙ. νιπ. 22. ἐλήλυθεν εἰς τοὺς 
ἀγῶνας. 

ἀγωνία. ἀγωνίαν ΥΤ. 1. 2. 
ἀγωνίζομαι. ἀγωνίζονται ΥΠ. ντ. 3. 

ἀγωνίσαιτο Ύ. ΙΥ. 5. ἀγωνιζομένοις 
Υ. νπ. 7. | 

ἀγωνιστής. ἀγωνιστάς Υ. ντι. 6. 
ἀδελφή. ἀδελφήν ὙΠ1Ι]. χ. τ5. 
ἀδελφός. ἀδελφοῦ Υ11Ι. Χ. 21. ἀδελφῷ 

πρὸς ἀδελφόν ΙΙ. 1ν. 2. ἀδελφόν 
11. τπτ. 6. ἁδελφῶν ΥΠ]. τν. ῃ: 
νι. 3. 

ἄδηλος. ἀδήλου ΤΥ. 1. 1. ἄδηλον ΤΙ. 
π. 6. Πτα, 5. 

ἁδιαίρετος. ἀδιαιρέτων ΤΙ. νι. 11. 
ἁδιάφθορος. ἀδιάφθορον 111. αν. 8. 
ἀδιαφθορώτερος ὁ εἷς ΤΙ. ΧΥ. ϱ. ἀδιαφ- 

θορώτερον 111. Χγ. δ. 
ἀδικέω. ἁἀδικοῦσι 1. υπ. τί, 14. 

ἀδικήσω Υ ΙΙΙ. ΙΧ. 11. ἀδικήσουσι, 
ΤΙ. ντ. ατ. ΥΠ. τπτ, 3. ὅπως 
μηδὲν ἀδικήσουσιω ἀλλήλους ΠΤΙ. τΧ. 
7. ἀδικῶσι ΝΤΙΠ. νι. 1. ἀδικεῖν 
1Π. κι.7. ὉΙΠ.νΙΠ. 5. τοῦ μὴ 
ἀδικεῖν ΙΙ. ΙΧ. 7. σφᾶς αὑτούς 
ΤΙ. τΧ. το. ἀδικοῦντες Ὑ ΤΙ. ν. 3 
ὙΥΤΙΙ. ν. 5. ὧν ἕνεκεν οἱ ἀδικοῦντες 
ἀδικοῦσι 1. ΥΙΠΙ. 4. ἐπὶ ἀδικοῦντας 
1ΤΙ. τε. τπτ. ΤΥ. ντ. 7. ἠδικη- 
κότες ΥΤΤΙ. ΤΠ. 4. ἀδικήσονται ΤΙ. 
ΧΤΠΙ. 13. ἀδικῆται ΥΠ. κ. ϐ. 
ἀδικῶνται ΤΠ. Υπ. 2ο. ΥΙΠΤΙ. τπτ, 
1δ. ὅπως ὑπὸ μηδενὸς ἀδικῶνται 
ΤΤΙ. τα. 6. ἀδικεῖσθαι ΤΝ. ντ. 7. 
ὙΤΙΙ. ττ. {: Χι. 32. ἀδικούμενοι 
ΥΤΙΙ. ττ. 1: ν. 4: ΥΠ. δ. πρὶν 
ἀδικηθῆναι ΥΠ. ΤΠ. 4. ἀδικηθείε 
ΥΤΙΙ. νι. 14. 

ΙΝΡΕΣΧ ΟΕ αβΕΕΚ ἨΟΒΡΒΕ. 

ἀδίκημα. ἀδικημάτων ΠΠ. 1χ. 28. ὗΙ. 
ΧΙ ια. 

ἀδικία. 1. ΤΙ. 16. µμετ᾽ ἀδικίας ΤΥ. 11. 
7. ἀδικίαν 111. χι. 7. ὙΤΙ. ττ, 
8. ΥΤΙΙ. κ. 13. ἐσχάτην ΙΤΙ. κ. 
2. τὰς μικρὰς ἀδικίας ΤΙ. ντ. 19. 

ἄδικος. τὸ ἄδικὸν οὐκ ἔχεω ΤΥ. πτ. 7. 
τοῦ ἀδικοῦ καὶ τοῦ ψευδοῦς ΤΤΙ. τι. /. 
ἀδίκους ΤΙΙ. ΧΙ. 29. 

ἀδίκως. ΤΠ. τ. 4. ὙΠΠ. π. 3, 5: 
ΤΠ. ο. 

ἀδορυφόρητο». ΥΤΠΙ. χπ. ᾳ. 
ἀδουλία. ἀδουλίαν ΥΠ. ντ. 23. 
ἀδυναμία. τῶν πραγμάτων ΥΠΠΙ. 

ΧΙ. 16. 
ἀδυνατέω. ἀδυνατεῖ ΤΙ. Χνι. ιο. 
ἀδύνατος. πάµπαν ΤΙ. Υ. 13. ἀδύνατον 
στα, ποπ πα κει 
κα, πο ται 4 δ ντ. 
15: ΧΙΙ δ. ὧς οὐκ ὁν ΤΙ. ν. 6. 
εἶναι μηδέν ΤΥ. Τν. 2. ἀδύνατα ΤΙ. 
ΧΥΙ. ΤΙ. τῶν ἀδυνάτων ΤΥ. 1Σ. 5. 
ΥΠ. τν. 11. ῥἐστίν ΤΠ. χνι. τι. 
εἶναι ΥΠ. νιπ. 5. ἕν τι Ὑ. νΙ. 1. 
ἀδυνάτοις ΥΠΤΙ. χι. τό. 

δω. ἄδει . Υ. 8. ᾖδειυ Υ. νῃ. 1. 
ἄδοντας αὐτούς Υ. ντ. τ.. 

ἄζυξ. 1. 1. 1ο. 
ἀήττητος. ἀήττητον ΤΥ. ντι. 6. 
ἀθλητής. ἡ τῶν ἀθλητῶν ἕξι ΤΝ. 

ΧγΥΙ. 12. ἀθλητὰς τῶν ἔργων ΥΠ. 
ντι. 3. 

ἀθλητικός. ἀθλητικὴν ἕξιω Ὑ. τν. τ. 
ἆθλον. ΤΝ. Χ. 14. ΥΠ. ΧΙ. 17. ἆθλον 

γὰρ ἡ ἀρχὴ αὕτη ΤΙ. ΙΧ. 22. 
ἀθροίζω. ἀθροίζων ΥΠ. ν. 8. ἀθροί- 

σαντας Ύ ΙΙΙ. ΧΙ. 20. ἀθροισθέντες 
ΥΤΠΙ. ν. 3. 

ἄθροος. ἀθρόα ΥΤΙ. ν. δ. ΥΤΤΙ. τπτ. 
8. ἄθροον ΥΠ. χι. 27. ἀθρόους 
ΠΤΙ. ΧΙΠ. το. ΥΠ. ΧΙν. {. ἀθρόας 
ὙΤΠΙΠ. ντ. τ2. 

ἄθυμος. ἄθυμα ΙΥ. ντ. 2. 
αἰδέομαι. αἰδεῖσθαι ΥΠ. πτ. 21. 
ἀῑδιος. ὙΠ1Ι. 1. 11. ἡ ναυαρχία ΤΙ. 

ΙΧ. 33. στρατηγία ΤΠ. κιν. . 
ἀῑδιον ΤΠ. χν. 2: χΧνι. |. ΥΠ. 
πΠ. 8. ἀῑδίου ὙΠ. χν. τ. ΤΙ. 
ΥΙ. ΙΙ. βασιλέας ΠΤΙ. ΧτΠ. 25. 

αἰδώς. ἡ αἰδώς ΤΝ. Χνι. 2. τὴν ἆλη- 
θωὴν αἰδῶ ΤΥ. χτ. 5. 

αἰκία. αἰκίας ΤΙ. τν. 1, το. 
αἰκίζω. αἰκισθῆναι ΝΤΙΠ. χ. το. 
αἷμα. πρὸς αἵματος ΤΙ. τπτ. 7. 
αἴρεσι.. τῆς αἱρέσεως Ὑ1Ι. τν. 4. 

αἱρέσει ὙΠ. Χν. 15: Χγι. 5. τὴν 
αἴρεσιω Ι. ΥΙΠ. 5. Τ. νι. 2ο, 22: 
χ.το Ππ π Ία πνϱο. 
ΥΤΙΙ. νι. 11: 1ΙΧ.2. ἣν ποιοῦνται 
τῶν γερόντων ΤΙ. ΙΧ. 27. τῶν ἀρχῶν 
1. ΧΙΙ. 3. τῆς βουλῆς ΤΙ. νι. 2ο. 
αἴρεσω ἐχομένην ΥΠ. νι. 4. 

αἱρετός. αἱρετή ΤΙ. ΧΙν. 14. τίς τίσιω 
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αἱρετή ΥΙ. τ. 5. τὸ περὶ ἕκαστον 
αἱρετόν. αἱρετοῦ ὄντος πᾶσω ΙΥ. 
1. 3. αἱρετήν ΤΙ. ΙΧ. 23. αἱρετοὶ 
κατὰ µέρος ΥΕ. Τν. 4. αἱρεταί 11. 
πα, οι -ᾱπ. 2. ΤΠ. αΙν. 6, 1. 
ΥΤΙΤΙ. ν. το. αἱρετῶν ΤΙ. ντ. /. 
ΟΥΙΠΠΠ. τΠ. ϱ. ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ΥΙΤΙ. 
Χ. 5. ἐξ αἱρετῶν ΤΙ. ΥΙ. 10. αἱρετοὺς 
ἐκ τούτων 1. χι. 4. ἐξ αἱρετῶν 
αἱρετούς ΤΙ. νΙ. 22. αἱρετάς ΥΠ. 
γ. τί. ὑφ αὐτῶν ΤΙ. ΧΙ. 7. αἱρετώ- 
τερος βίος ΤΥ. ΤΠ. 3. αἱρετώτερον 
τν ασ απ σε, 
αἱρετωτέρας Ύ]. Χι. 21. αἱρετώ- 
τατος ΤΥ. 1. 1. αἱρετωτάτη ΥΠ. Ἡπ. 
4. αἱρετώτατον ΤΥ. ΤΠ. 1. ἑκάστῳ 
ΙΥ. λα 11. τὸ τῶν ὄντων ΤΥ. 
ΤΠ. 

αἱρέω. στα, ΥΤΙΙ. ν. 1ο. αἱροῦνται 
ο νο κο τικ ας ΣΙ. 
νι. 6. αἱροῦνται τῆν ἀρχὴν ἀρι- 
στίνδην ΤΙ. χι. 32. ἠροῦντο Υ1ΤΙ. τη. 
ϱ. εἵλοντο 111. ΧΙν. ϱ. αἱρῶνται 
ΥΠ. ν. 1. αἱρεσθαι ΙΙ. νι. 21: 
αι δν Έντο Ην 6, 
τὸ αἱρεῖσθαι τὰς ἀρχάς Τ. χτι. 5. 
ὙΠΙ. Π. 6. τὸ ἑλέσθαι ΠΤΙ. χι. 12. 
τοῦ ἑλέσθαι ΥΠ]. 1ν. 4. αἱρουμέ- 
νων ΥΠ. Χ. 5. αἱρεθήσονται 
ΤΙ. νι. 22. τοὺς αἱρεθέντας ΤΙ. 
ντ. 7. 

αἴρω. αἴρεται ὁ θυμός ΤΥ. υπ. 5. 
αἰσθάνομαι. αἰσθέσθαι 111. τπ. 5. 

αἰσθόμενος 1. ΧΙ. 12. 
αἴσθησις. αἰσθήσεως Ὑ. Υ. 2ο. αἴσ- 

θησι ΤΥ. Χνι. 15. Ἱἱκανὴν ἔχουσιν 
ΤΠ. χΙ.9. αἰσθήσεις πολλὰς ἔχοντα 
.3Σ Βψ «ἂν, Ἡ 

νο Αν. Ἀκά ἔνια τῶν αἰσθητηρίων ΥΠ. 

ωῤδο, αἰσθητῶν Υ. ν. 29. 
αἰσυμνητεία. ΤΠ. τν. 14. 
αἰσυμνήτης. αἰσυμνήτην ΤΙ. αν. τό. 

αἰσυμνήτας ΤΙ. κιν. δ. ΥΠ. Σ. 2. 
αἰσχροκέρδεια. αἰσχροκέρδειαν 111. Χγ. 

Τ2, 
αἰσχρολογία. αἰσχρολογίαν ΤΝ. ΧγΙΠ. 8. 
αἰσχρό»ς. αἰσχροῦ ὄντος 1Υ.ΧΥ.5. τῶν 

αἰσχρῶν ΤΥ. χντι. 8. 
αἰσχύνω. αἰσχύνεται ὙΤΠ. τχι. 3. 

αἰσχύνονται ΤΝ. Ἡ. 14. τὸ εἶς τὸ 
σῶμα αἰσχύνεσθαι Υ11Ι. κ. τ7. 

αἰτέω. ᾖτει ΤΙ. Χν. 16. αἰτήσαιτο 
ΤΙ. ΙΧ. 26. τὸ αὐτὸν αἰτεῖσθαι ΤΙ. 
ΙΧ. 27. 

αἰτία. ὙΙΠΙΠ. Χ. 33. αἰτίας 1. ΙΧ. 17. 
ΥΤΙΙ. νι. 14. αἰτίαν ΤΙ. π. 1: 1Υ. 
3. ΤΠ. ΣχΙΠ. 17: χιν.7. ΥΠΠΠ.1.5: 
τ. 2: ΙΥ. 1: ΥΙ. 0. διὰ τὴν αὐτήν 
ΤΠ. χν. 4. δι ἦν ΤΠ. 1ν.5. ΥΙ. 
Ἱν. 7. ΥΙΠΠΙ. κ. 34. διὰ τὴν 
τοιαύτην ΤΙ. Χχπ. Ἱο. ΤΠ. τα, 6. 
δία τίνα Ὑ 11]. ΧΙΙ. 1Ο. διὰ τίνα 
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ποτε ΠΤΙ. ΙΧ. 11. αἶτίαι ΤΙ. ΙΧ. 12. 
ΥΤΙΙ. τ{. 4: ΤΝ. 11. αἰτιῶν ΝΠΙΙ. 
Χ. 21, 32. αἴτίας ΝΙ.Π.6. ΥΠ. 
Π.Ι: ΧΙ.20. προειρηµένας 1Υ.Χ.12. 

αἰτιάομαι. αἰτιῴτο ΤΥ. ΧΙΙ. 8. 
αἴτιοι. ΠΠ. τς. αἱ. χτ... ΤΕΙ. τν. 

6, 9Ο. αἴτιον ΤΙ. ν. 13, 25: γΙ. 13: 
τχ. 4. ΤΠ. τς 9ος νο μαι τ. 
ΥΠ. τ. αδττ. ηταν αδ. απ. Ἡ. 
δ. αἴτα ΥΠ. τπ. τς: ΧΠ. 4. 
αἰτίους ΤΙ. τν. 5. 

ἀκερδῶς ὙΠ1Ι. ντ. το. 
ἀκωδύνως ΎΠ. χι. 9. 
ἀκιωήτος. ἀκινήτους ἐὰν ΤΙ. ΥΙΠΙ. 21. 
ἀκμάζω. ἀκμάζουσι ΙΝ. Χνι. 9. 
ἀκμή. ἀκμῆς ἑτέρας ΤΥ. ΙΧ. 5. 

µένης ΤΝ. Χνι. το. 
ἀκμήν ΤΝ. χνι. 17. 

ἀκοή. ἀκοαῖς δυσίν ΤΙ. ΣνΙ. 12. 
πρῶταις ΤΥ. ΧΥΠΙ. 13. 

ἀκοινωνησία. ἀκοινωνησίαν ΤΙ. ν. 12. 
ἀκολασία. ἀκολασίαν ΤΙ. τσ. 6. 
ἀκόλαστος. 1. ΧΙΠΙ. 3, δ. ἀκολαστο- 

τέραι ΙΝ. χνι. δ. 
ἀκολάστως. ΤΠ. τς. 6. 
ἀκολουθέω. ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ καθ 

ἕκαστον καὶ τὸ πάντας ΤΥ. ΧΙΠ. 1ο. 
ἀκολουθήσει 1. νι. ϱ. ὙΠ1. τ. 9. 
ἀκολουθώσι Ὑ]. ΧΙΥ. δ. «ἀκολουθεῖν 
ΤΙ. χι. 1τ. ΤΤΙ. ΣΙΠΠ. 2. ΤΥ.1.8: χιν. 
ι.. ινα. τα 1. Ττῃπς«, 
285, 34. τῷ λόγῳ ΥΙ. ΧΙ. 5. ἆκο- 
λουθοῦντα ταῖς δηµοκρατίαις Ὑ1Ι. 1. 
ϱ. ἀκολουθοῦσαν Υ. 1ν. 2. 

ἀκόλουθος. ἀκόλουθον Ὑ1ΠΙ. ντπ. τ. 
ἀκολούθοις χρῆσθαι Υ 11. Υπ. 23. 

ἀρχο- 
τὴν τῆς διανοίας 

ταῖς 

έκα απ ντο τνασα τη 5; 
ντΠ. 14. 

ἀκοσμία. τὸ τῆς ἁκοσμίας τῶν δυνατῶν 
11. κ. 14. 

ἀκουάζομαι, ἁκουάζωνται ἀοιδοῦ Ὑ. 
ΤΠ. 9 

ἀκούσιος. ΥΠ. Χ.4. ἀκουσίων Υ1. χτι. 
3. ἀκουσίους ΤΙ. ΤΥ. τ. 

ἄκουσμα. ἀκουσμάτων ΤΥ. Χντι. 7. 
ἀκούω. ἀκουῶσι ΤΥ. ΧΥΠ. 8. ἀκοῦσαι 

ΤΙ. νΙπ, τό. κακῶς ἀκούων ΤΠ. 
ΧΙΝ. 4. ἀκούοντε ΤΥ. Χιπ. 13. 
τοῖς ἀκούουσι Ὑ. ΝΙ. 13. ἀκούοντας 
Ὕ. ν. 22. ῥἑτέρων Υ. Υ. 7. ἆἄκου- 
σοµένους ΥΙ. ΧΙν. 4. 

ἀκρασία. ἐφ᾽ ἑνός---ἐπὶ πόλεως Υ111. 
ΙΧ. 12. 

ὠκρατής. ἀκρατεῖς ΥΤΤΙ. ΙΧ. 
ἄκρατος. 1. χι. τ6. νι όλι- 

γαρχίας ΥΙΙΙ. Χ. 356. λίαν ἄκρατον 
οὖσαν ΤΙ. ΧΙΙ. 2. 

ἀκρίβεια. τῇ ἀκριβείᾳ τῶν νόμων ΤΠ. 
ΧΤΙ. 11. ἀκρίβειαν ΤΥ. ντ. 9 

ἀκριβής. ἀκριβέστερον 1Ν.Υ.2. ὁ μὲν . 
ἀκριβέστατος ΙΤ. 1ν. 2. 

ἀκριβολογέω. ἀκριβολογουμένους ΤΥ. 
Χ1Ι. 9. 
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ἀκριβολογία. τὴν καθ᾽ ἕκαστον ἀκριβο- 
λογίαν Υ. ντ. 2. 

ἀκριβόω. Ἠπλείους ἠκριβῶσθαι 
πᾶσαν ἀρετὴν ΤΤΙ. Υπ. /. 

ἀκριβῶς. 11. νι. 11: νπΠ, 22. ΤΠ. ΤΙΣ. 
ττ: ΧΙ. 10. 

ἀκροάομαι. ἀκροώμενος ΤΙ. Υ. 11. ἆκρο- 
ώμενοι Υ. ν. 17, 1δ. 

ἀκροατής. ἀκροατήν ΤΙ. ΧΙΙ. 7. ἀκροα- 
τάς Υ. νι. 9. 

ἀκρόπολις. ὀλιγαρχικὸν καὶ µοναρχικόν 
ντο 

πρὸς 

ἄκρος. συναµφοτέρων τῶν ἄκρων ΥΠ. 
ΧΠ. 4. οὗ τυχεῖν ἔστιν ἀκροτά- 
του ΙΥ. ΧΙν. 11. ἀκροτάτην ΥΙ. 

6 1. ο. 

ἀκτέος. ἀκτέον Υ. νΙ. 9. 
ἀκτή. ἀκτήν ΤΥ. Χ. 3. 
ἄκυρος. ἄκυρον 1. ΧΙΠ. 7. 
ἄκων. ἁκόντων 1ΤΙ. χΙΥ. 7. 
ἀλεεινός. ἀλεεινῆς ἐσθῆτος ΤΙ. νττΙ. . 
ἀλήθεια. ἀλήθειαν ΤΠ. χι. 1. τὴν 

περὶ ἕκαστον 111. νΙΠ. 1. κατ᾽ 
ἀλήθειαν ΤΙ. νι. 6. ἐγγὺς τῷ πρὸς 
τὴν ἀλήθειαν Υ. Υ. 19. 

ἀληθής. ΠΤΙ. τν. 18. ΤΝ. χιν. ο. 
αληθές ΤΙ. χι. 5: χιπ. 3. ΥΠ. 18. 
τὸ ἀληθές ΤΙ. χνι. 8. ΤΥ. τι. 6. 
ὙΤ. ντ. 1. κατά γε τὸ ἀληθές  Υ. 
τν. 6. ἀληθῆ ΤΙ. τκ. 17. ΥΠ. χ. 
22. ἀληθέστερον ΥΠ. ΤΠ. 8. 

ἀληθωός. ἀληθιήν ΤΝ. Χτι. 6. . παρὰ 
τὴν ἀληθινὴν καὶ πρώτην ΥΠ. ντ. 

Ὅ9. τῶν ἀληθιωῶν 11Ι. χι. 4. ἁλη- 
.θωάς Υ. ν. 18. 
ἀληθωῶς. ΥΠΠ. ν. 7. 
ἀληθῶς. ὡς ἀληθῶς ΤΠΙ.ν.1. ΤΥ. τ. 1. 

ΥΠ. 1. 3. ὧς ἀληθῶς μὴ λόγου χά- 
ριν ΤΤΙ. τσ. 8. 

ἁλιεία. ἀφ᾽ ἁλιείας 1. υπ. 7. 
ἁλιεύς. ἁλιεῖς ΥΠ. 1ν. 21. 
ἁλιευτικός. ἁλιευτικόν ΥΠ. Τν. 21. 
ἁλίσκομαι. ἦς γέ φασω ἑαλωκυίας ΤΤΙ. 

ΤΠ. 6. 
ἀλλά 1ΤΙ. χι. {. ΥΠ. τ. 4. ἀλλὰ 

γάρ ΤΠ. χι. 2ο. ἀλλ εἴπερ ΥΙΤΙ. 
πι αν “λα ο σαι αν, 

ΥΤΤΙ. νι. 4. ἀλλὰ μή ΤΠ. κ. 
5. ΥΙΠΙΠΙ. ν. τι. ἀλλὰ µήν ΤΠ. 
1ν. Το: ΧΙΙ. 3. 0. ἀλλὰ μὴν οὐδέ 
111. ΧΙ. 25: ΧΝΙ. ϱ. ἀλλὰ μὴν 
καί ΤΙ. χν. 5. 

ἀλλαγή. ἀλλαγῆς 1. νιπ. 8. ΤΠ. τΣ. 
ΙΟ. ἕνεκεν Ἱ. ΙΧ. 3. διὰ τὰς 
ἀλλαγάς ΤΤΙ. τς. 6. 

ἄλληλος. ἀλλήλων ΤΙ. χιτ. 2: ΧΙΥ. 
1.5. να Ἡπ, πι ποτ ο Ὕσνω 
ἀλλήλων ΥΠ. νΙΠΙ. 1ο. 

ἄλλος. κἂν εἴ τις ἄλλη ΥΠ. τ. 4. ἐπ] 
ἄλλου Ύε ἂν γένοιτο ἀληθές ΥΙΤΠΙ. Χ. 
22. Κκαθάπερ ἄλλο τι ΤΠ. 1. 2. 

: ὥσπερ ἄλλοτι ΤΝ. πνπ. 8δ. ὉΤΙΙ. 
ΠΠ. 2. πρὸς ἄλλην ἢ πρὸς ἄλλον 

ΙΝΡΕΧ ΟΕ αβΕΕςΚ ἨΟΒΡΒΕ. 

1Υ, Χνι. 18. ἄλλον τρόπον ΥΙΠΙ. 
Π. 6. ἄλλοι γενόμενοι 11. Π. 7. καὶ 
τῶν ἄλλων ΤΙ. Χνπ. 5. περὶ τῶν 
ἄλλων ΤΙΙ. ΧΙ.1. ἐν τοῖς ἄλλοις ΤΙ. 
ΙΧ. 24. Υ1ΙΠΙΙ. 1ν. 3. παρ ἄλλους 
ΤΙ. ντ. 6. τοὺς ἄλλους ΤΠ. κ. 4. 
ἄλλας ὑπ ἄλλων ΤΙ. 1. 7. τᾶλλα 
Ἅτήσι κ, 

ἀλλότριος. ἀλλότριον τῆς πολιτείας ΤΙ. 
ΥΤΠ. 11. ἀλλοτρίας οὔσης ἀπεχέσθαι 
ΠΙ. ν. 1Ο. ἀλλοτρίων ΥΠ. χι. ϱ. 
ΥΠ. 1Υ. 2. 

ἀλλοτριότη». ἀλλοτριότητος ὙΤΠΙ. χ. 
1 7. 

ἄλλως. ἄλλως πως ΤΠ. 1. 3. ἄλλως 
τε καί ΤΙ. ν. τ{: ΙΧ. 7. ΠΠΙ. χν. 
11. 

ἄλογος. τὸ ἄλογον πρότερον τοῦ λόγον 
ἔχοντος 1Υ. ἈΧγ. 9. ἀλόγου Ἱ. 
ΧΙΠ. 6. « 

ἁλόγως ΤΙ. 1Σ. 8. 
ἅμα ΤΙ. ττ. 4: 111. 1. 

τε ΤΙ. 1. 0. 
ΥΤΠΙ. νι. 3. - 

ΤΠΙ. Χγ. 8. ἅμα 
ἅμα πατήρ τε καὶ υἱός 

ἁμαρτάνω. ἁμαρτάνουσι ΥΠ. τ. το. 
ΥΤΠΠ. ΙΧ. 1ο. ἥμαρτον τὴν ἁμαρτίαν 
Ὑ. Ἱν. 1. ἁμαρτάνεν ΤΠ. χι. 7. 
ἁμαρτεῖν ΤΤΙ. Χγ. δ. ἁμαρτανόντων 
ΥΤΙΠ. 1. 2. τοῦ ἐν ἀρχῇ ἡμαρτη- 
µένου ΎΠ1Ι. 1. 15. ἡμαρτημέναι 
γα 1 ο πα τα τε ντ. 
ἡμαρτημένας ΤΤΙ. 1. 9 

ἁμάρτημα ΤΠ. ΙΧ. 35: χι. το. 
1ν. 3. 

ἁμαρτία. τῆς ἁμαρτίας ΤΙ. τχ. 11: Χ. 
13. πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ΤΥ. Χνι. τ8. 
ἁμαρτίας ΤΙ. νΙΠ. 23. «Φφέρειν ΥΤΠ. 

ΥΤΙΙ. 

νι. 4. 
ἄμβλωσι». ἄμβλωσω ἐμποιεῖσθαι ΤΥ. 

ΧΥΙ. 15. 
ἀμείνων. τι εἷς ἀμείνων ἀνήρ ΤΠ. 

ΧΤΙΙ. δ. ἄμεωον ΤΙ. πτ. 8. ΤΠ. κι, 
3: Χν. 7: Χνι. 5. 

ἀμελέω. ἀμελῶσι ΤΠ. απ. τ6. 
ἀμελοῦντας ΥΠ. νι. 8. 

ἅμισθος. ἀμίσθους ΤΠ. χι. 7. 
νρνε, 

ἀμνημονέω. 
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ΥΤΠ. 

ἀμνημονοῦντα ὙΠΠΠ. κ. 

ἄμπελος. ἀμπέλων ΤΝ. χι. 7. 
ἀμπέχω. ἀμπίσχειν ΤΥ. Χντ. 3. - 
ἀμύθητος. ἀμύθητον ὅσον ΤΙ. ν. 8. 
ἀμύνω. ἀμύνειν ΤΙ. Υπ. 15. 
ἀμφιδέξιος. ἀμφιδέξιοι ΤΙ. χττ. 12. 
ἀμφισβητέω. ἀμφισρητεῖ ΙΤ]. Χνι. το. 

ἀμφισβητοῦσι ΤΙ. 1. τ: ΙΧ. 3: ΧΙ, 
ΥΠ. Χνι. 2. ἁἀμφότεροι τῆς 

πολιτείας 1ΤΙ. ντ. δ. οὐδεὶς ἂν 
ἀμφισβητήσειεν ΙΥ. 1. 3. Υ. Ἱ. 1. 
ἀμφισβητοίησαν ΠΤΙ. χιπ. 1. ἀμφι- 
σβητέω ΤΠ. ΧΙ. 1, 3. ἀμφισβη- 
τοῦντες ΤΝ. νι. 1. οἱ περὶ τῶν 

᾿πολιτειῶν ἀμφισβητοῦντες ΤΙ. τΧ. 
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15. ἀμφισβητούντων 111. χτπ. 7. 
ΟΥΙ.ΧΥ. 4. ἀμφισβητοῦντας ΤΝ. 1. 
14. τὰ ἀμφισβητοῦντα τῆς ἰσότητος 
ΥΠ. νπῃΠ. 9. τοῖς ἀμφισβητοῦσιν 
ΥΤ. τν. 17. ἀμφισβητεῖται Υ. ΤΠ. 1. 
ὁ πολίτης πολλάκις 111. 1. 2. περὶ 
τοῦ δικαίου 1. ΧΥΙ. 3. ἀμφισβητεῖται 
παρά ΤΥ. τ. 5. 

ἀμφισβήτημα. πρὸς τούτους ΤΙ. τ. /. 
ἀμφισβητήσιμο». ἀμφισβητήσιμον ΤΙ. 

ΙΧ. 28. 
ἀμφισβήτησις ΤΠ. χιπ. 4. ἀμφι 

σβητήσεως Ι. νι. 3. ἀμφισβήτησιν 
1. νι. 3. ΤΠ. ΠΠ. 1. ποιεῖσθαι 
ΠΤΙ. χι. 8. ἀμφισβητήσεις ΤΥ.Υ. 2. 

ἀμφοτέρως 1. ΧΙΠ. 32. ἀμφοτέρως 
χρῆσθαι ταῖς πόλεσιν ΤΥ. ΧΙ. 11. 

ἄμφω. κατ ἄμφω ΤΥ. νι. 3. ἀμφοῖν 
ΤΙ. νι. 1ο. ΥΠ. ΠΠ. 6. ἁἀμφότερα 
ΤΙ. ΤΠ. 3. δοκεῖν εἶναι καὶ µηδέτερον 
ΥΤ. τχ. 1ο. ἐπ᾽ ἀμφότερα ΤΙ. 1ν. 
Ί5. ἁἀμφοτέρων ΤΙ. νῃπ. |. ὙΠΙΙ. 
ΨΙ. 13. ἑκατέροις Υ ΤΙ. ΠΠ. 5. κοιόν 
ΥΤΙΠΙ. Κ. 11. ἀμφοτέροις ΤΠ. κ. 5. 
ἀμφοτέραις ΥΙΠΙ. ΥΠ.1. ἀμφοτέρους 
ταν ανν ΨΜΤ 

ἄν. κἂν εἰ ΤΤΙ. νι. 1. κἂν εἴ που ο 
οοη]. ΤΙ. ντΠΙ. 3. κἂν εἴ τι δὴ τοι- 
οὔτον Υ. ΤΠ. 4. ἄν τε--ἄν τε ΠΤΙ. 

ο ΧΙ. 10. ἄνπερ ΥΠ. κ. 37. 
ἀναγκάζω. ἀναγκάζει 11. ΥΙΠ. 15. ὁ 

πόλεμος δικαίου εἶναι ΤΝ. αΧν. 3. 
ἀναγκάζειν ΤΠ. ντΠ. 5. ἀναγκάζον- 
τες ΥΙΙΙ. ΤΥ. 12. ἀναγκάζεται ἐπὶ 
τῶν ἀγρῶν ΥΤΙ. 1ν. Ἰ4. ἀναγκά- 
ζονται ΙΙΙ. νι. 7. ἠναγκάζοντο 
ΤΠ. ΙΧ. 2ο. ἠναγκάσθησαν ὙΥΤΤΙ. 
ΤΠ. 7: ὓ.2. ἀναγκαζομένων ΥΙΤΙ. 
νι. 12. ἀναγκαζομένοις ΤΙ. ΙΧ. 36. 

ἀναγκαῖος. ἀναγκαία ΥΙ. ΤΠ. 5. ἀναγ- 
καῖον 1. χιπ. 8. ΤΙ. τπ. δ: 1ν. 1, 
ο νο κα τα τος κ. χι, 
7ο: ΧΠ.δ: ΧΠΙ. 3,14: ΧγΥ. δ, ο, 
τε: χνι ο, τε  χνπε ια. Ίν.πηῃ. 
ο τε ες τε  π αστα. τς σαν. 
πισινα ο απ τσ α. 
µόριον ΥΠ. 1ν. 5. ἀναγκαίαν. ἆγοράν 
ΙΥ. κπτι 7. Ἁχρείαν ΥΠ. νιτ. 3. 
χρήσω ΥΠ. 1ν. 14. ἀναγκαῖα καὶ 
χρήσιμα ΤΥ. ΧΙν. 12. τάναγκαῖα 
1Ι. νπ. τι. ΥΠΙ. 1ν.2. ἐξ ὑποθέ- 
σεως ΤΝ. ΧτΠ. 6. ταύτην περὶ τὰ- 
ναγκαῖα Τ1Ι. Τν. 11. ἀναγκαίων 
ὙΙ. τῃ. {. ἀρχῶν ΥΠΙ. 8. τ. Ύγυµ- 
νασίων Ὑ. ΤΥ. 8. µορίων ΥΙ. 1Υ. 8. 
τῶν ἀναγκαίων ΤΙ. ΙΧ. 2. ΥΠ. 1. 4. 
ἀπαιδαγωγήτους Υ. 1.6. χάριν ΥΠ. 
ΙΥ. 12. τὸ τῶν ἔργων τῶν ἀναγκαίων 
ἀπεχομένους ἕΏν 11. νι. 5. ἀπὸ τῶν 
ἀναγκαίων ἄρχονται μᾶλλον 1Ι.ΥΠΠ. 
1. ἐν τοῖς ἀναγκαίοι ΤΥ. 1ν. τι. 
ἀναγκαίας πράξεις ΤΥ. Χτι. 7. ἀναγ- 
καιότερα 1. ΥΠ. 3. ἀναγκαιοτάτη 
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ΥΤΙ. ντ. 8. τὴν ἀναγκαιοτάτην 
δύναμιν ΤΙ. κτι. 5. (τῶν) ἀναγκαιο- 
τάτων ΤΙ. ΧΙ. 1ο. ΥΠ. 1ν. 12. 

ἀναγκαίως. ἔχουσι τὸ καλῶς ΤΥ. Χ1ΙΙ.6. 
ἀνάγκη. 1. ΧΙΙ. 6. ΤΙ.1. 2: Π. 4: ΙΥ. 
ατα ος ευ τά ο τσ. 
4. χι. 2ο: Χιπ. τς αν, 5. Χνς, 

2. Υ].Π. 2. ΥΠ. χι. 32. ἐξ ἀνά- 
γκης ΥΠ. 1ν. 8, 9. τὰς ἀνάγκας ΥΠ. 
νι. 7. 

ἀναγκοφαγία. ἀναγκοφαγίαις Υ. 1Υ. 9. 
ἀναγραφή. ἀναγραφάς Υ ΠΠ. νΙπ. 21. 
ἀναγράφω. ἀναγράφεσθαι πρὀς ΥΠΙ. 

ΥΙΠ. 7. ἀναγεγραμμένων ΥΤΙ. ντ. 
Το. 

ἀνάγω. εἶς αὑτὸν ἀνάγει 11. π. 6. 
ἀγαγάγοι ΥΙ1ΙΙ. χι. 16. ἀνάγοντες 
πάντα εἰς τὸν δῆμον ὙΠ. 1ν. 20. 
ἀνάγεται ὙΙΤΙ. χι. 16. ἀνάγεσθαι 
τὰς δίκας ΤΙ. νττ. /. 

ἀνάδαστος. ἀνάδαστον ΥΙΤΠΙ. ντ. 4. 
ἀναδάστους ΥΠ. Υ.5. τὰς κτήσεις 
ΥΤΙΙ. ντ. 2ο. 

ἀνάθημα. ἀναθήματα ὙΠ1ΠΙ. κι. 9. 
ἀναθήμασι ΥΠ. νπ. 6. 

ἀναιρέω. ἀναιροῦσιω ΤΙ. Υ. 1ο. ἆναι- 
« ρήσει ΤΙ. ΤΠ. 2. ἀγεῖλεν ΥΠ. κ. 

10. ἀναιρεῖν ΤΠ. χττ. 17. ΥΤ1Π. 
Χ. 13: ΧΙ. 6. ἀνελεν ΥΙΤΙ. 1. το. 
ἀναιροῦντες Υ. 1. 6. ἀνελών ΥΤΤΙ. 
ΙΨ. ϱ. ἀναιρουμένου 1. 1. 13. ἀνῃ- 
ρέθησαν ΥΙΤΙ. χ. 2ο. 

ἀναίσθητος. ἀναίσθητον ΤΙ. τν. 8. 
ἀναλαμβάνω. ἀναλαβόντας Υ. Υ. 1. 
ἀναλίσκω. ἀναλίσκειν ΤΠ. Υ. 2. ἀἆνα- 

λώσωσι τὰ ἴδια ΥΙΤΙ. νι. 8. ἀναλι- 
σκόµενα Υ ΤΙ. ντ. 21. 

ἀναλογία. ἀναλογίαν Τ1ΠΙ. χττ. 5. 
εἰρημένην ΥΠ. χτΙ. 3. 
λογίαν ΥΙΤΙ. τ. 2. 

ἀναλογίζομαι. ἀναλογιζόμενον ΤΙ. νι. 
1 

τὴν 
τὸ κατ᾽ ἆνα- 

ἀνάλογος. ἀνάλογον ΤΙ. χι. 3. ΥΠ. 1ν. 
27: Χιν. 7. ΥΤΙΙ.1. 11. ἔχει ΤΙ. κ. /. 
ἔχειυ ΤΥ. 1. 8. πρὸς τὴν Λακωνικὴν 
ἀνάλογον ΤΙ. Χ. 6. παρὰ τὸ ἀνάλο- 
γον ΥΙΤΙ. π. 6: τπ. 6. 

ἀνάλωμα. ΤΠ. τχ. 21. 
ἀναμάρτητος. τῶν ἀναμαρτήτων ὑστέρας 

11Ι. 1. 9. ἀναμαρτήτους ΤΙ. 1ν. 
7. 

ἀναμίγνυμι. ἀναμιχθῶσι ΥΤΙ. τν. το. 
ἀναμφισβήτητος. ΠΤΙ. χιπ. 5. ἆναμ- 

φισβήτητον ΤΥ. ΧΙΥ. 2. 
ἄνανδρος. ἀνάνδρων ΤΥ. ΧΙ. 1ο. 
ἀνάξιος. ἀναξίους ΤΥ. Χτν. 21. 
ἀνάπαλω. 1. ν. 6. ὙΤΠΙΠ. στ, 11. 
ἀνάπαυσις. Ὑ. ΤΠ. 4. ἀναπαύσεως Υ. 

ΙΠ. 4: ὙΥ.2. ἀνάπαυσιν Υ. Υ. 12: 
νπ. 3. ἡδεῖαν Ὑ. Υ. 1Ο. ἔχειν περί 
ΙΥ. τΣ. ἀναπαύσεις Υ. Υ. 1η. 

ἀναπαύω. ἀναπαύονται Υ. Ὁ. 12. 
ἀναπείθω. ἀγέπεισεν ΥΤΙΠΤ. 1ν. 2. 
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ἀναπληρόω, ἀναπληροῖ ΥΠ. τν. 4. 
ἀναπληροῦν ΤΥ. ΧΥΠ. 15. 

ἀναπλήρωσι. ἀναπλήρωσω 1. ΙΧ. 6. 
11. νῃ. 19. 

ἀναρχία. (δούλων) Υ ΤΙ. 1Υ. 2ο. 
χίας ΥΠΠΙ. τῃ. ϱ. 

ἀνατίθημι. ἀνέθηκε Ὑ. ΝΙ. 12. 
ἀνατολή. ἀνατολῆς ΤΝ. ΧΙ. 2. 
ἀναφέρω. ἀναφέρονται Υ 11. ντπ. 6. 
ἀνδραγαθία. πρὸς ἀγδραγαθίαν ΤΙ. ΙΧ. 

ἆναρ- 

25. 
ἀνδράποδον. ανδραπόδων Υ. νΙ. 8. 
ἀνδραποδώδης. ἀνδραποδῶδες Τ11. χι. 

14. θᾶτερον ΤΙ. ΤΝ. ΤΠ. ἀνδραπο- 
δώδεις ΤΥ. ΧΥ. 5. 

ἀνδραποδωδία. ἀνδραποδωδίας χάρω 
ΙΥ. κνπ.9 

ἀνδρεῖος. 111. ΙΥ.17. ἀνδρείαν 1. ΧΙΠΙ, 
δι Ἐν χν.α. 

ἀνδρείως. 11. νι. 9. 
ἀνδρία. Ι.. Χιπ. 2, 9. ΥΙΤΠΙ. Χ. 25. 

ἑτέρα ἀγδρὸς καὶ γυναικός 111. 1ν. τό. 
πόλεως ΤΥ. 1. 12. οὐ φιδίτια ΤΙ. χ. 
5. ἀνδρίας ΤΥ.1. 4.1. 18. πρὸς 
ἀνδρίαν Υ. ΤΠ. 1: 1. 1. 

ἄνδρια. οὐ φιδίτια 11. Χ. 5. 
ἀνδριαντοποιῖα. τῇ ἀνδριαντοποιῖᾳ 1. 

ΥΠ. 1. 

ἀνδριάς. τὸν ἀνδριάντα Ὑ111. χῃΠ. 2. 
ἀνδρώδης. ΥΤ1Ι. ντ. 3. 
ἀνεγκλήτως. ἔχωσιν ΝΤ. ντ. {. 
ἀνελευθερία. ἀνελευθερίας ΤΝ. ΧνΠΙ. 7. 
ἀνελεύθερος. ἀνελεύθερον Υ. 1. 6. ἀνε- 

λευθέρων Υ. π. 34. ΥΠ. τ. 9. 
:: ἀνελευθέρους ΤΝ. ΧνΠΠ. δ. 
ἀνεμπόδιστος. ἀνεμπόδιστον ΥΠ. ΧΙ. 3. 
ἀνεξαπάτητος. ἀνεξαπάτητοι Ν. ΤΠ. 12. 
ἄνεσις. Ὑ. ΤΠ. 4. ἡ περὶ τὰς γυναῖκας 

ΤΙ. ΙΧ. 5. ἡ τῶν γυναικῶν ΤΙ. ΙΧ. 
1Ο. ἄνεσω Υ. ΥΠ. 8. 

ἀνέστιος 1. Ἡ. 0. 
ἄνευ ΤΙ. ΧΠ. 0. ἄγευ στάσεως ΥΤ11. 

111. ο. 

ρήση ἀνευθύνους εἶναι 11. τΧχ. 26. 
ἀνέχω. ἠνείχετο 111. Χ1ν. 4. 
ανεψιός. ἀνεψιόν ΤΙ. ΤΠ. 6. 
ἀνήδυντος. ἀνήδυντον οὐδέν Υ. ν. 25. 
ἀνήρ. 1. χια.}. Ἡ. π. Ἡί Πχ. αη, 

2: ΧΝΙΠ. 1. ἀγαθό Υ. 1ν. 5. 
σπουδαῖος ΤΤΙ. ΧγΙ. 1ο. εἷς ἀνήρ 
ΎΙ. χι. 10. ἀνδρός ΤΥ. 1. 11. Υ. 
ν. 8. ἀνδρὸς µόνον τὸν πρακτικὸν 
καὶ τὸν πολιτικὸν βίον ΤΥ.. Π. 7. τοῦ 
ἀρίστου ἀνδρός 11. ακν. 4. τὸν 
ἄνδρα τὸν ἄριστον 111. ΧΝΙ. 11. τὸν 
ἄνδρα τὴν πόλιν ΤΥ. ΧΠΠΙ. 6. ἄνδρες 
11. ν. 24. ΤΠ. Χν. 9. ὅταν ἄνδρες 
γένωνται ὙΠ. ΙΧ. δ. ανδρῶν ΤΤΙ. 
χπα; 5: χν; 11. 
ὙΤΤΙ. χι. 11. ἀνδράσι ΤΙ. γ. 25. 
1Υ. πτνι. 6. ὧς οὐκ ἀγαθοῖς ΤΙ. τχ. 
35. Ὑενομένοις Υ. Υ.5. ἄνδρας ΤΙ. 
ΧΙΙ. 17: ΧΥ. ΤΙ. ἄνδρας καὶ παῖδας 
Υ. τν. 8 

κατὰ τῶν ἀνδρῶν. 

ΙΝΡΕΧ οΕ αΠΕΕΚ ἨΝΟΠΗΡΒ. 

ἀνθρωπικός. ἀνθρωπικῶν ΤΙ. ν. η. 
ἀνθρώπιωος. τῆς ἀνθρωπίνης ἀρετῆς ΤΝ. 

ΧΙ, ϱ. 
ἄνθρωπος 11. ἅνι. {. ὄρχων ΤΙΙ. 

ΧνΙ. ϱ. ἄλλου ὃς ἂν κτῆμα ᾖ ἄνθρω- 
«πος ὤν Ἱ. Τν. 6. «φύσει πολιτικὸν 
ζῴον 111. νι. β. ἄνθρωπον ΤΠΙ. αν. 
11. ἀλλὰ μὴ νόμο ΤΠ. κ. Σ. 
κελεύων ἄρχειν 111. Χνι. 5. ἄνθρωποι 
11. νπ. 11: ΤΧ. 10. ἀνθρώπων Τ. 
ΧΠΠ. 3. 11. τ. 3: ΥΠ. 12. ταὐτὸ 
ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ΤΥ. πνι. 6. 
ἀνθρώποις ΙΥ. ΤΠ. το. ἀνθρώπους 
Έ,χπατ. ΠΠ. ντ. σι. αν. ὃ. 

μμ. ώωι αμ] πρὸςτὴν ἀνθρωποφαγίαν 

9 
ἀγίημι. ἀνιέναι ΥΙΤΙ. ντ. 1ο. ἀνιέντας 

ΎΤΙΠΠ. ντΠ. 1ο. λίαν ἀνέντες Υ. τν. 
6. ἀνεθῶσω ὙΠΙ. τ. ϱ. ἀνιέμενοι 
ΤΙ. ΙΧ. {. ανειµένη ΤΠ. Τκ. 2/. 
ἀνειμένην πρὸς τὸ πλῆθος ΤΥ. τν. 7. 
ἀνειμένας ΙΝ. χνπ. 5. Ὑ. ν. 12: 
νῃ. 1: ΥΠ. 1. 8. 

ἄνισος. τὸ ἄνισον περὶ τὰς κτήσεις ΤΙ. 
ΥΠ. 1Ο. δίκαιον τοῖς ἀγίσοις ΙΤ. 
ΙΧ. 2. ἄγισοι 111. ΧΙΠ. 13. ὅλως 
ΙΙ. ΙΧ. {. ἀνίσοις ὙΤΙΙ. τ. τι. 
κατὰ τὴν πολιτικὴν ἀρετήν ΤΤΙ. τς. 
16. ἀνίσους ΤΙ. νι. 13. ΤΤΠΙ. αν. 
α. ΥΠ. 1. 3, 6. καθ ἔν ΤΠ. 
ΧΙΙ τ. 

ἀνισότης ΤΤΙ. ΧΙΙ. 2. ἀνισότητος ΥΙΤΙ. 
Τ. 2. ἀνισότητα ΙΙ. ντ. το. ΤΠ. 
χπιτ, νΗ., πι. 4. ΤΠ 1]: 
ΥτΠ. 14. 

ἀγίσως ΤΤΙ. χτι. 2. 
ἀνόητος. τοὺς ἀγοήτους ΤΙ. νπῃ, αἱ. 
ἀνομάλωσι». ἡ τῶν οὐσιῶν ΤΙ. χττ. 12. 
ἀνομοθέτητος. ἀνομοθέτητον ΤΠ. τχ. 5. 
ἀνόμοιος. ἀνομοίων ὄντων τὴν δύναμιν 
ο. 2. ἡ πόλις ἐξ ἀνομοίων 111. 
1Υ 

ἀνομοιότης. ἀνομοιότηταἕ ΤΤΙ. πι. 6. 
ἀνόνητος ΤΥ. Χγι, 3. 
ἄνοπλος. ἄνοπλον ΥΠ. ΤΠΠ, 1. 
ἀνορθόω. ἀνορθοῦσθαι Ὑ ΤΙ. ντ. 18. 
ἀνόσιος. ἀνοσιώτατον 1. 11. 16. 
ἀνταγωνιστής. ἀνταγωνιστάς Υ. Τν. 

ἀντεστραμμένως. ποιοῦσι ΥΠ. Χιν. τό. 
ἀντέχω. ἀντεχόμενοι 1. νι. 5. 
ἀντί. ἀντὶ τούτου ΤΠ. αγ. 5. 
ἀντίγραφο». ἀντίγραφα Υ1ΤΙ. ντ. 1ο. 
ἀντιθετέο». ἀντιθετέον πρὸς τοῦτο 111. 

ΧγΥ. το. 
ἀντικεῖμαι. ἀντίκειται πρὸς τὸ δίκαιον 

ΥΤΙ. νι. 5. ἀντικεῖσθαι Υ ΤΙ. ντ. 
14. ἀντικειμένης ΥΠ. 1. 6. ἀντι- 
κειµένη ΥΠ. νι. 3. ἀντικείμενον 
ὙΙ. Χιν. 15. ἀντικειμένις ὙΠ1Ι. 
ντ. 14. 

ἀντικρούω. ἀντέκρουον 11. ΙΧ. 11. 
ἀντιλαμβάνω. ἀντιλαμβάνειν 1Υ.Χ1ν.5. 
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ἀντιλέγω. τοῦτό γ᾽ ἀντιλέγουσιν ΤΠ. 
ΧνΙ. 11. 

ἀντιπάσχω. τὸ ἴσον τὸ ἀντιπεπονθός ΤΙ. 
εἩ 4. 

ἀντιποιέω. ἀντιποιοῦνται τῆς ἀρετῆς 
ΥΤ. τν. 18. τῆς τιμῆς ΤΙ. χτ. 8. 
ἀντιποιουμένους ΥΠ11. χι. 14. τῆς 
ἀρετῆς ἀντιποιουμένας πόλεις 1Υ. 
ΧΙ, 8 

ἀντιπολιτεύω. ἀντιπολιτευομένων ΤΠ. 
κας, η, 

ἀντιπράττω. ἀντιπράττειν ΥΤΙ. ν. 3. 
ἀντισεμνύνομαι. ἀντισεμνυνόμενος Υ1Τ1. 

ΧΙ, 13. 
ἀντισοφίζομαι. ἀντισοφίζονται Υ1. ΧΙΙ, 

5. 
ἀντίστροφος. ἀντίστροφος ΥΠ. Χ. 2. 

ὥσπερ ΥΠ. Υ. 2. ἀντίστροφον ΥΠ. 
νι. 11. 

αντίτεχνος. ἀντιτέχνους ΥΙΤΙ. Χ. 12. 
ανυπεύθυνος. ΥΠ. Χ. 4. ἀνυπεύθυνον 

11. Χ. τπτ. ἀνυπεύθυνοι ΥΠ. Τν. 24. 
ἀνυπευθύνοις κατὰ τὸ γένος Υ1. νι. 8. 

ἄνω. ΤΠ. τῃ. 9. 
ἀνωμαλία. ἀνωμαλίαν ΤΙ. ΙΧ. 13. 
ἀνώνυμος. ἀνώνυμον 1. ΤΠ. 2. ΠΠ. 1. 7. 
ἀνωφελής. ἀνωφελοῦς Ι. ΧΙ. 9. 
ἀξία. τῆς ἀξίας ΤΙ. Χ. τι. κατ᾽ ἀξίαν 
Ἡο σνσπ Αα τη απο.. νΤΠ. 1. 
15: ΥΠ. δ. τὸ κατ ἀξίαν ΤΙΙ. χι. 
ο. ΝΙΤΠΙ. τ. 13. κατὰ τὴν ἀξίαν 
ΥΤΙΙ. ΤΠ. 2. τὸ κατὰ τὴν ἀξίαν ΥΠ]. 
νι. 56. τὴν αὐτὴν ἀξίαν ΤΙΙ. Χνι. 2. 

ἀξιόλογος. εἴ τι ἀξιόλογον ΤΙ. χτ. 1, 
τὰ μάλιστ᾽ ἀξιόλογα ΤΙ. ντ. 7. 

ἄξιος. ὅ τι καὶ ἄξιον εἰπεῖν Τ. ΧΙ. 2. 
ἄξιοι ΤΙ. ντ. 18. ἀξίων ΥΠ. νττ. /. 
ἀξίας ΥΤΤΙ. νι. 17. 

ἀξιόω. ἀξιο ΥΠΤΙ. χιτ. 13. ἀξιοῦσίν 
ΤΙ. τε. {. ΤΠ. νι. ο: ΧΙΠ. 9: ΧΥΠ. 
6. ΥΠΤΙ. 1. ῇ 7, 13. ᾖἠξίουν ΥΙΠΙ. 
ΥΠ. 4. ἀξιῶσι ΥΠ. Χ. 26. ἀξιοῖεν 
ΠΤΙ. ΧΙΠ. 25. ἀξιοῦν ΤΠ. ντΠ. 14. 
111. χνπ. 7. ΤΥ. χι. 1ο. ΥΠ. νι. 
8. ΥΤΙΠΙ. χι. 16. ἀξιοῦντες Τ1Ι. 
ΧΙΠ. 7. ΥΙΤΙ. Ἱπ. 12. ἀξιούντων 
1Η. ΧΤΠ. 14. ἀξιούμενοι τῶν ἴσων 
111. κττ. 13. ἠξιώθη ΥΤΤΙ. ν. το. 
ἀξιωθησόμενον ΤΙ. ΙΧ. 27. ἠξιωμένον 
ΙΥ. Χντι. 0. ἠξιωμένοις Ι. νι. 1Ο. 

ἀξίωμα. μηδὲν κεκτηµένοις 11. ν. 25. 
ἔχουσω ἀρετῆς 111. χι. 6. τῆς 
ἀρχῆς ΥΤΙΙ. κ. 27. ἀξιώματα ΥΠ. 
1. Το. 

ἄοινος. ἀοινοτέρα ΤΥ. Χνῃ. . 
ἀόριστος. ἄρχων ΤΙ. 1. 6, 11. ἀόρι- 

στον 11. νι. το. ΤΝ. τν. 12. ΥΙΤΙ. 
ΧΤΙ. 11. 

ἀπαγγέλλω. ἀπαγγείλαντος 111. χι. 
17. 

ἀπαγορεύω. ἀπαγορεύει ΥΠ. ΧΙν. 8. 
ἀπαγορεύουσω 1ΙΥ. Χνῃ. 6. ἀπη- 
γορευµένων ΙΥ. ΧνΙΠ. 9. 

4] ὅ 

ἀπάγχω. ἀπάγχεο ΤΥ. ντ. 6. 
ἀπαθής. ἀπαθεῖς ΤΝ. Χντι. 11. 
ἀπαιδαγώγητος. ἀπαιδαγωγήτους τῶν 

ἀναγκαίων Υ. 1ν. 6. 
ἁπαλότης. ἁπαλότητα ΤΥ. ΧΥΙΠΙ. 2. 
ἀπάνευθε μάχης ΤΤΙ. χιν. 5. 
ἁπαντάω. ἀπαντῶσιω Υ1. Ἱν. 12. 

ἀπαντᾶν Ι.ΙΧ. 18. ΥΙ. χτν. 6. ΥΤΠΙ. 
1. 16. ἀπαντᾶν πρός 111. χι. 
11. 

ἅπαξ. ΝΙ. αγ. 1. 
ἁπαρτάω. τῆς πόλεως πολὺ ἀπηρτῆσθαι 

τὴν χώραν Υ1Ι. τν. 1. 
ἀπαρτίζω. ἀπαρτίζειν ΥΙΤΙΠ. κ. 37. 
ἅπας. ἅπαντες ΤΙΙ. ΧΙ. 14. ἁπάντων 

1Η. Χιπ. 7. ἁπασῶν 11. νι. τ7. 
ἁπάσαις Υ1. 1. 1. 

ἁπάτη. ὙΠΠΙ. τν. 13. ἁπάτης χάριν 
τῶν συνοικούντων 111. ν. 9. δι ἀπά- 
της ΥΙΠΙ. τν. 11: Χ. 37. 

ἀπειθέω. ἀπειθεῖν ΤΙ. νΙΠΠ. 23. 
θούντων ΕΥ. ντ. 7. 

ἄπειμι. ἀπεῖναι Υ 11. ν. 6. 
ἀπειράκι. ΤΝ. χ. 7. 
ἀπειρία. δι ἀπειρίαν ΥΙΤΙ. ν. 7. 
ἄπειρος. Ι. ΥΙΠ. 14. εἰ ἄπειρον Π. 

ντ. 19. ΤΥ. 1, 5. 
ἀπελαύνω. ἀπελαύνειν ΙΥΝ. ΧνΙΙ. 7. 

ΥΤΙΙΠ. Χ. 11. 
ἀπελεύθερος. οὐδ᾽ οἱ ἀπελεύθεροι 111. 

Ῥ. 2. 

ναινῤνῄή ἀπεράντου τὸ πλῆθος ΤΙ. 
ντ. 0. : 

ἀπεργάζομαι. ἀπεργάζονται Υ. ΠΠ. 4: 
ἀπεργάζεσθαι Ὑ. 1ν. 9: Υ. 

6: νι. 6. 
ἀπέρχομαι. ἀπῆλθεν ΤΙ. χι. δ. ΥΠΤΙ. 

ΙΨ. δ. ἀπελθοῦσιν 11. νι. 8. 
ἀπερῶ. ἀπειρήκασι 11. Υ. 19. ἀπειπεῖν 

τὴν ἀρχήν ΠΠ. Χ. 13. ἀπειρηκότας διὰ 
τὸν χρόνον ΤΝ. ΙΧ. 9. ἀπειρηκυίας 
Ύ., ντ. 14. ἀπειρηκόσι διὰ χρόνον 
Υ. τη, 14. 

ἀπέχθεια. ΥΠ]. ντπ. τι. ΥΤΠΠ. Υ. 9. 
ἀπέχθειαν ἔχεω ὙΠΠ. νΠΠ. ϱ. διὰ 
τὴν ἀπέχθειαν ΤΙ. χι. 9. 

ἀπέχω. ἀπέχει ΠΠ. χ. 2. 1Ν.Χ.4. 1. 
ΧΙ. 7. ἀπέχειν ΥΠ. τ. 2. ἀπέ- 
χεσθαι ΤΙ]. ν. 1Ο. ἀπεχόμενον ΤΝ. 
1.4. ἀποσχομένοις χρόνον τυά Υ1Ι. 
νΗ. 4. τὸν δέκα ἐτῶν μὴ ἀπεσχη- 
µένον τῆς ἀγορᾶς 111. Υ. 7. 

ἀπιστέω. ἀπιστεῖ γοῦν 11.1Χ. 3ο. ἀπι- 
στεῖν 1]. ΙΧ. 25. τὸ μάλιστ' ἀπι- 
στεῖν τοῖς φίλοις ΥΙΤΙ. ΧΙ. 1ο. 

ἀπιστία. ἀπιστίαν ΥΠ. χπ., 5. ΥΙΤΙ. 
νι. 12, Τ3. 

ἀπληστία. ἀπληστίαν Τ. ΙΧ. 11. 
ἄπληστον. ἄπληστον ΤΙ. Υ1Π. 19. 
ἅπλοος. ἁπλῆς 111. χν. 7. ἁπλοῦν 

ΤΙΠΙ. 1. 3. ἁπλοῦς 11. νΠΠ. 1ο. 
ἁπλῶς. ΤΙ. ντ. 5: ΧΙΠ. 15. ΤΠ. τν. 

7: Χτῃ. 0, 16, 4): ΧΙν. δ. Υ. ντ. 

άπει- 
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38. ΥΤΠΙ. 1. 4, 6, 13: ΤΝ. 13. ἁπλῶς 
μὴ κατὰ µέρος ΤΙ. Χνῃ. 8. ἁπλῶς 
οὕτως ΥΙ. Τν. 1. τὸν ἁπλῶς ἀπο- 
δικάσαντα 1]. νΤΠ. 15. οὐχ ἁπλῶς 
δὲ λίαν ΤΤΙ. 1. 5. ἁπλῶς δίκαιο---- 
μεχρὶ τινὸς δίκαιον 111. ΙΧ. 3. καὶ 
ἁπλῶς καὶ ἡμῶν ΤΥ. τ. δ. ἁπλῶς 
ἀλλὰ μὴ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν ΤΥ. ΙΧ. 
8. τὸ ἁπλῶς τὸ καλῶς ΤΥ. χτ. 6. 
ἁπλῶς κρατίστην ΥΠ. 1. 3. 

ἀπό. ΤΙ. Υ. 2. 
ἀποβαίνω. ἀποβέβηκε ΤΙ. ΙΧ. 37. τῶν 

ἀποβαωόντων χάρυ ΤΥ. 1ΠΠ. 8. 
ἀποβάλλω. ἀποβαλει Υ1ΠΙ. τα. 7. 

ἀποβεβλήκασι ΙΥ. ΧΙΥ. 1δ. ἆποβα- 
λεν . ΥΠ. 132. τὸν ἀποβάλλοντα 
ΥΙ. τν. 2/. 

ἀποβάπτω. ἀποβάπτειν ΤΥ. ΧΥΠ. 2. 
ἀποβλέπω. ἀποβλέπει πρὸς οὐδὲν κοινόν 

ΎΤΙΙΠ. χ. ϱ. ἀπέβλεψε πρὸς τὴν 
συγγνώµην ΤΙ. ΧΠ. 13. ἀποβλέπειν 
ΙΥ. τν. Ρ. ἀποβλέποντα ΠΥ. ΧνΙ. 
2. πρὸς τὰς τύχας 11. ΥΙ. 12. ἀἆπο- 
βλέποντι 111. ΥΙΠ.1,. ἀποβλέπουσαν 
ΤΤΙ. ντ. 3. ἀποβλέποντες ΥΠ. χι. 
18 

ἀπογράφω. ἀπογραψαμένοις ὙΠ. Χτῃ. 
4. 

ἀποδείκνυμι. ἀποδεῖξαι Τ1.ΥΙ. 21. ἆπο- 
δείκνυσθαι ΤΙ. ΤΠ. τ. 

ἁποδέκτης. ἀποδέκτας ΥΠ. νπι. 6. 
ἀποδέχομαι. ἀποδέχεται 11. Υ. 11: ΥΙ. 

8. ΤΥ.τΙ.2. ἀποδεχόμεθα Υ. ντ. 3. 
ἀποδημέω. ἀποδημοῦσιω Υ1ΤΙ. χι. 2ο. 

ἀπεδήμησεν 11. Χ. 2. 
ἁποδημητικό. ἀποδημητικά ΎὙΠΙΙ. 

στ. 12. 

ἀποδιδράσκω. ἀποδιδράσκοντας τὸν νό- 
μον ΤΠ. ΙΧ. 24. , 

ἀποδίδωμι. ἀποδίδωσι ΤΥ. ΧγνΠΙ. 1Ο. 
ΥΠ. τν. 13. ΥΠ. ΥΠ. 2Ο. τὰ ἄλλα 
ταὐτά ΙΙ. νι. 6. ἀποδίδομεν 111. χι. 
11. ἀποδιδόασι ΤΠ. χι. 6. ΤΠ. χι. 
15. ἀποδώσομεν Υ. ΥΠ. 2. ἀποδι- 
δόναι ΤΠ. τπ. ϱ: ΧΠ. 5. ΤΥ. τςχ. 9. 
Ὕ.ν.4. ΥΠ. Υ. 2. τὴν πολιτείαν 
1Υ.ΙχΧ.6. ἀποδοῦναι Υ1Π.1.2. τὴν 
τάξυ ΥΙ. ΧΙ. 10. ἀποδιδούς 11. νΥ. 
21. ἀποδιδόντα Υ ΙΙΙ. ΧΙ. 10. ἀπο- 
δώσοντα ΥΠ. Τν. 13. ἀποδέδοται 
11.1. ττ: ΧΙΥ. 3. ΎΠ. ΧΥ. 4. ἆπο- 
δεδόσθαι Υ1. χΙν. 3. 

ἀποδικάζω. ὁ ἀποδικάσας ΤΙ. ΥΙΠ. 15. 
ἀποδιωρίζω. ἀποδιωρίζομεν ΥΠ. 1ν. 8. 
ἁἀποδοκιμάζω. ἀποδοκιμάζομεν Ὑ. γΙ. 

16. ἀποδοκιμάζουσι 1Υ. 1ΙΠ. 1. 
ἀπεδοκίμασαν Ὑ. ΝΙ. 1Ο. ἀποδοκι- 
µάσειεν Ὑ. ΥΠ. 14. ἀποδοκιμάσας 
Ὕ.νῃΠ. 0. ἀπεδοκιμάσθη Υ. ΥΙ. 12. 

ἀποδοτέος. ἀποδοτέον ΤΥ. ΙΧ. 9. Υ. 
νπ. 6. 

ἄποθεν. ΤΤΙ. 1Χ. το. 
µάχων ΤΤΙ. ΙΧ. 8. 

τῶν ἄποθεν συµ- 
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ἀποθεραπεία. ἀποθεραπείαν θεῶν Τν. 
ΧνΙ. 14. 

ἀπόθεσι». ἀποθέσεως ΤΝ. ΧνΙ. 15. 
ἀποθνήσκω. ἀποθάνῃ ΤΙ. ΙΧ. 15. 
ἀποικέω. πόρρω γ ἀποικοῦσω ΤΙ. Χ.12. 
ἀποικία. 1. Τ. 6. ἀποικίαν ΤΙ. Χ. 2. 

τὰς ἀποικίας ΥΠ. 1Τν. 5. ποιεῖσθαι 
1. Τν. 14. 

ἀποικισμό». ἀποικισμόν ΥΙΤΠΙ. ν. 2. 
ἄποικος. ἄποικοι Τ]. Χ. 2. ἀποίκους 

ΥΤΤΙ. ττ. 13. 
ἀποκληρόω. ἀποκληροῦν ΥΠ. χτν. τ2. 
ο μνφωμος ἀποκληρωτέον Υ ΠΠ. ΤΠ, 

ἀποκλίνω. ἀπέκλιωαν ΙΥ. χτν. 15. 
ἀποκλιωούσας ΥΠ. ΥΠ. 6. ὧς πρός 
ΥΙ. ντ. 3. 

ἀποκρίνω. ἀποκρίναντα ΥΙΤΙ. κ. 2. 
ἀποκτείνω. ἀπέκτειωεν ΥΠ. κ. τ6. 

ἀπέκτεσαν ΙΙΙ. 1. 5. ἀποκτείνῃ 
1Ι. ντ. 13. ἀπεκταγκότα ΤΥ. Π. 11. 

ἀπόλαυσις. ΤΥ. Χν. 3. ἀπολαύσεως Ἱ. 
1Χ. 17. ἀπόλαυσν ΙΥ. αν. 6. 
ἀπολαύσεις σωµατικάς Ι. Τκ. τό. 
ΥΙΤΙΙ. χι. 23. ἀπολαύσεσι ΤΙ. ν. 2. 

ἀπολαυστικῶ». ΥΤΤΙ. κ. 323. 
ἀπολαύω. ἀπολαύειν Ὑ. Υ. 8. τῶν 

ἡδονῶν ΤΙ. ΙΧ. 24. ἀπολαύοντα ΤΥ. 
ΧΥΙ. 14. ἀπολαύοντας 11. ν. 3. ΤΥ. 
ΧΥ. 4. ' 

ἄπολις. Ι. τι. 9. 
ἀπολίτευτος. ἀπολίτευτα ΤΥ. νΙΠ. 2. 
ἀπόλλυμι. ἀπολλύουσι ΥΙ.Χ1Ι.6. ἀπολ- 

λύασι ΥΙΤΙ. Χ. 33. ἁἀπώλεσαν τὴν 
πόλιν ΤΙ. ΙΧ. 20Ο. ἀπολέσωσι ΥΤΤΙ. 
ΧΠ. 17. ἀπόλλυνται ΤΥ. ΧΙΥ. 22. 
ταχέως ΥΠ. ΧΙ. 14. ἀπώλλυντο ΤΙ. 
ΙΧ. 34. ἀπώλετο ΤΙ. ΙΧ. 16. Ἅἀπο- 
λώλασω ΥΙΠΤΙ. ΧΙ. 23. ἀπολομένων 
ΥΤΙΠΙ. τ. 7. 

ἀπολύω. ἀπολύοι ΤΙ. ντιπ. 56. ἀπο- 
λύσῃ 1. ΙΧ. δ. τῶν ἐκτὸς ἀπολελυ- 
μένος ΤΥ. τ. 5. 

ἀπονέμω. ἀπονέμειν ΥΤΙΙ. ντ. 20: 
ΧΙ. 26. τὴν ὑπεροχήν ΥΙ. ντ. . 

ἀποξενόω. ἀπεξενοῦντο ΤΙ. 1Σ. 11. 
ἅποπτος. ΤΙ. χη. ϱ. 
ἀπορέω. ἀπορεῖ ΤΙ. ΝΙ. 11. ἀποροῦσί 

τινες ΤΙ. ντ. τό. ΤΠ. π. τ: πῃ. τ: 
ΧΤΠ. 11. ὙΠ. ΙΥ. 3. ἀπορῶσι Ἱ. 
ΧΙ. 1Ο. ΥΙ1Ι. Υπ. 3. ἀπορήσῃ ΥΠ. 
ΧΙ. 20. ἀπορήσειε 1]. ντΠ. τ: ΧΙΙ, 
ο. ΤΙ. υπι. 7. ΥΙ. χν.». ΥΠΙ.Ιχ. 
4. ἀπορεῖν ΤΝ. Χ. ϱ. τὰ μὲν ἴσως 
ἀπορῶν ΠΤΙ. π. 3. τὸν ἀποροῦντα 
ἀδύνατον καλῶς ἄρχειν 11. κι. 8. 
ἀπορεῖται ὙΠΠ. ΤΠ. 1. ἠπορήθη Υ. 
γι. 1. περὶ τῶν ἠπορημένων 111.ΣΧ.5. 

ἀπορία. 111. χι. το: ΧΙΙ. 6. πρὸς τὸν 
διορισµόν 111. ντι. 3. τῇ ἀπορίᾳ 
111. νΊΠ. 4. ἀπορίαν ἔχει ΤΙ. τς. 
19: ΧΙ. 12. ΤΙ. χι. 6, 1ο, 15, 16: 
ΧΙΙ. 14. ΥΠ. 1Π. 6. ἀπορίαν ἔχει 
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πια, Ππ. να 18. ΠΠ. αχ. 1: 
«χτ.το; ΧΠ.2: ΧΙΠ.24: ΧΥ. 14. Υ. 
ν. 7. ΥΠΠΙ. ΙΧ. 2. ἔχουσιω ΤΙ. τ. 
3. τι) ἔχειν 1ΠΙ. χι. 1. ἀποριῶν 
111. Υ.1. ἁἀπορίας ΤΤΙ. χν. 3. ταύ- 
τας ἔχει Τ1.Υ.28. τινὰς ἔχει ἑκάστη 
τῶν πολιτειῶν ΤΤΙ. ντ. . 

ἄπορος. ἄπορον ΤΙ. ΥΠΙΠ. 12. ἅποροι 
ΤΤΙ. νιπ. 2. ΥΠ. τν. 6. ΥΤΙ. ν. 6. 
ΥΤΠΠ. 1. 14: ΥΠΙ. 1δ. σφόδρα ΥΠ. 
ΧΙ. 4. ἀπόρων 111. ΥΠ. 5: Χτ. 8. 
γΙ. ΤΠ. 1, 5: χν. 1. ΥΙΙΠΙ. ππ. 6, 
8: ΧΙ. 32. ἀπόροις ΥΠ. ΥΠΠ. 23. 
ἀπόρους ΕΙ. ΥΠ. 3. ΤΥ. Χ. το. ΥΠ. 
Π.χ, . απ. 1. ΤΙ, ντα, 1η. 
ἀπορώτερος Υ ΤΙ. τν. 4. οἱ ἀπορώ- 
τεροι Υ1ΠΙΙ. υπ. δ. ἁἀπορωτέρων 
ΥΤΙ. τῃ. 5. 

ἁποσκεπτέο». ἀποσκεπτέον πρός ΤΥ. 
νι. 7. 

ἀποσκοπέω. ἀποσκοποῦσαι 111. χΙΠΙ. 
20. 

ἀποστέλλω. ἀπέστειλαν ΥΤΙΙ. νῃ. 2. 
ἀποστερέω. ἀποστεροῦσι ΙΥ. ΤΠ. 4. 

ἀποστερεῖν ἀρχῆς 111. 1. 7. ἀπο- 
στεροῦντες 1. ΧΙΠΙ. 14. ἀποστερεῖσθαι 
1Υ. νῃ. 8. ὃ 

ἀποσφάζω. ἀποσφάξας ΥΙΤΙ. γ. ο. 
ἀποτάσσω. ἀποτεταγμένην ΥΠ. ντ. 

.., | 
ἀποτελέω. ἀποτελεῖν 1.1ν.2. ΤΝ. 1Υ.5. 

ἄριστ᾽ ἀποτελεῖται ΠΠ. ΧΙ. 13. ἆἀπο- 
τελοῖτο 1. 11. 4. 

ἀποτίθημι. ἀποτίθεσθαι μηδέν ΤΥ. ΧνΙ. 
τ5. 

ἀποτίνω. ἀποτίνειν ζημίαν 11. Χτ. 14. 
ἀποφαίνω. ἀποφαίνοντος (τὸν θησαυρόν) 

ΥΤΙΤΙ. τν. 4. ἀπεφήνατο ΥΠ. τ. 3. 
ἀπεφήναντο ΤΥ. ΧΙν. 16. ἀποφαωό- 
µενος Υ. ν. 1. ἀποφαώφομένων ΥΠ. 
1.5. τῶν ἀποφηναμένων τι ΤΙ. ΧΙ. 1. 

ἀποφορά. ἀποφορὰν φέροντας ΤΙ. Υ. 22. 
ἀποψηφίζομαι. ἀποψηφιζόμενον ΎΥΠ. 

ΧΙΥ. 15. 
ἀπρακτέω. ἀπρακτεῖν ΤΥ. ΤΠ. 3, 9. 
ἀπρέπεια. ἀπρέπειαν ΤΙ. ΤΧ. 13. 
ἀπρεπής. ἀπρεπέστατον» ΤΠ. 1Υ. 2. 
ἁπτός. ἁπτοῖς Ύ. Υ. 20. 
ἅπτω. ἅπτονται δικαίου τινός ΤΙ. 1Χ. 

1. ἥπτοντο Ὑ. ΥΙ. ΙΙ. ἅπτεσθαι 
ΤΠ. 1χ.ο. Ὑ. ΥΠ. 14. ἁπτομένης 
ΥΤ. Τν. 13. ἁπτόμενον ΤΝ. ΧνΙ. 18. 

ἅπωθεν. ΤΙ. τν. τ. 
ἃρα. ἂρ᾽ οὖν εἰ ΤΙ. Χτπ. 4. ἀλλ ρα 
εκ. 3 

ἄραιος. ἀραίᾳ ΤΥ. Χνι. 14. 
ἀργία. τὴν τῶν σωμάτων ἀργίαν ΙΥ. 

Χνῃ. 4. 
ἀργός. ἀργόν ΤΝ. ΧΠ.9. ἀργοί ΤΙ. ΥΙ. 

6. οἱ ἀργότατοι νομάδες εἰσίν Τ.ΥΤΠ. 
6. 

ἀργύριον. ἀργυρίῳ 11. ΙΧ. 29. 
ἄργυρος. ἄργυρον 11. Υ. 26. 
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ἀρετή. 1. ΧΙΙ. 2, 4. ΤΠ. χπι, τ. ΥΠ. 
1ν. 22. ΥΠ. 1. 7, 1: ΤΠ. 26. τὸ 
εὖ ἔχει τὴν ψυχήν Ι. ΧΙΙ. 1ο. ἡ 
τοῦ µέρους πρὸς τὴν τοῦ ὅλου βλέπει 
1. ΧΙΙ. 15. τιμᾶται 11. ΧΙ. 11. τού- 
των ἑτέρα 111. ΤΥ. 15. οὐ φθείρει 
τὸ ἔχον αὐτήν ΠΠ. Χ.2. ἀλλ ρα 
ἔσται τιὸς ἡ αὐτή 111. τν. 7. ἀρετῆς 
σπα Ἱ κας απ ᾱ τς 
χι, ὅ- πα ος αν μον. τ. τσ, 
ὙΤΙΙ.ΙΣ. 3. μετέχοντας ΥΠ. Τν. 17. 
µόριον 1ΤΙ. χι. 2. ὁποσονοῦν ΤΥ. 1. 
5. πολεμικῆς 111. ΧΙΙ.9. πολιτι- 
κῆς ΤΠΙ. ΙΧ. δ. τῆς αὑτοῦ χάρω Υ. 
γι. 15. ἀπ ἀρετῆς ΙΥ. χτπ. 6. 
τοῦτο Η1. ΤΝ. 5. δι ἀρετῆς 1. ΙΣ. 
35. τωώος ΤΥ. Χν. 6. ἐπὶ τῆς ἀρε- 
τῆς ΤΠΙ. χι. δ. μετ) ἀρετῆς ΤΥ. ΠΠ. 
5. μᾶλλον ΤΥ. ΧΙΥ. 19. τὸν μετ 
ἀρετῆς βίον ΤΝ. ΤΠ. 1. περὶ ἀρετῆς 
δεῖ ἐπιμελὲς εἶναι ΤΤΤ. ΙΧ. 8. πρὸς 
µέρος ἀρετῆς ΤΠ. ΙΧ. 34. ἀρετήν Ἱ. 
ΧΤΠ. 1, 6, δ. ΤΙ. χιτ. 3, 6. ΥΙ.νῃ. 
4. ΝΤΙΠ. νΠ. 6: ΙΧ. 1, 7. ἀρχικήν 
ΤΠ. 1ν. 1ο. πολιτικήν Υ. νι. 5. 
πολιτικὴν ἀγίσοις ΤΙ. ΙΧ. 16. πρὸς 
τὴν πολιτείαν 111. 1ν. 3. περὶ τὸ 
χαίρειν ὀρθῶς καὶ φιλεῖν καὶ μισεῖν 
Ύ. ν. 17. ἀσκεῖν ΤΝ. αχν. 6. οἱ 
ἔχοντες 1ΤΤ. Χιπ. 6. τὴν ἐκείνου ΤΠ]. 
ΧΥΠΙ. 5. τὴν τελείαν ΤΠ]. 1ν. 3. τὴν 
τῶν ἄλλων πάντων ΤΙΙ. χΙΠ. 13. τὴν 
αὐτὴν ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ πολίτου 
σπουδαίου 1ΤΙ. τν. 1. τὴν αὐτὴν 
ἀναγκαῖον ἀνδρὸς εἶναι καὶ πολίτου 
τῆς πόλεως τῆς ἀρίστης ΙΤ. χνιτι. 
1. τὴν αὐτὴν ἄρχοντος καὶ τοῦ ἀρί- 
στου ἀνδρός ΤΥ. ΧΙν. 8. οὐ µόνον 
ἀρετὴν ἀλλὰ καὶ δύναµω ὑπάρχειν 
ΙΥ. ττ. 7. δὺ ἀρετήν ΤΙ. ν. 6. ΤΝ. 
τ. 2. Ὑ. Π. 6. πρὸς ἀρετὴν Υ. τ. 
1. καλῶς ΥΙΤΙ. ΧΙ. 34. κατ’ ἀρετὴν 
ΠΠ. νῃ. {: χπ. 6: χτῃ. ϱ: ΣΥ. 11: 
ΧΝΙΠ. 1. ΥΠ. π. 1: ΤΠ. 4. ΥΠ. τν. 
12: στι.2. Ἠἡγεμονικῶν ΤΠ. χνττ. 
4. κρείττων ΙΥ. ΤΠ. 6. αἱ τιμαὶ 
δίδονται καὶ κατ’ ἀξίαν ΙΤΙ. ν. 5. τὸ 
κατ᾽ ἀρετὴν ἀριστοκρατικόν ΤΙ. Χι. 9. 
ἂν κατ᾽ ἀρετὴν ἀμείνων ᾖ ΤΙ. ΧνΙΠ. 
2. ἀρεταῖν ΤΙ. ν. 1Ο. ἀρεταί Ἱ. 
ΧΤΠΙ. 3. ἀρετῶν τῶν ἄλλων ὙΥΠΠΙ. 
ΧΙ.22. ἀρετάς Ι. Χιπ. δ. ΓΥ. 1. 6. 
πάσας ΤΝ. ΧΙν. 15. 

ἀριθμέω. ἀριθμεῖν Υ1. ντ. 1. 
ἀριθμητικός. ἀριθμητικῇ ΥΠ. 1. τβ. 
ἀριθμός. ΥΠ. τν. δ. ΎΠ1]. Χ. 8. τῶν 

κλήρων 1]. ΧΙΙ. 1Ο. τῶν τέκνων 11. 
νπ. 5. ἀριθμοῦ ΤΙ. ΝΙ. 12. πλῆθος 
ΤΥ. τν. 5. ἀριθμῷφ ΥΠ. τ. 11. 
ἀριθμόν ΤΠ. τπ. 5. ΥΠ. 21. ΥΠ. 1. 
τοι νε απ. τι τί αν. 
τὸν ἀριθμόν µία Ύ. ΤΠ. 1Ο. τρία ΤΙ. 
ΥΙΠ.4. τέτταρα ΤΙ. ΧΙν. 14. ὀλίγοι 

η! 
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ΤΤΙ. Χιπ. 6. Ἠπλείους ΤΠ. αγ. 9. 
κατ᾽ ἀριθμόν ΥΠ. τ. 2. 

ἀρισταρχέω. ἀρισταρχεῖν τοῦς δυναµέ- 
νους ΤΙ. ΧΙ. 12. 

ἀριστίνδην. ΤΠ. χι. 3, δ. ΝΤ. νῃ. 9. 
ἀριστοκρατέω. ἀριστοκρατεῖσθαι ΎὙΠ. 

νΙΠ. 5. ἀριστοκρατουμένην πόλιω 
ΤΠ. κντῃ. 1. ΥΠ. ντ. 5. 

ἀριστοκρατία. ΥΙ.Π.2. (τῇ) ἀριστο- 
κρατίας ΤΙ. χι. 5, 8. ἐξ ἀριστ. ΤΠ. 
ΙΧ. 20ο. περὶ ἀριστοκρατίας καὶ βα- 
σιλείας ἔιρηται, τὸ γὰρ περὶ τῆς ἀρί- 
στης πολιτείας θεωρῆσαι ταὐτὸ καὶ 
περὶ τούτων ἐστὶν εἰπεῖν τῶν ὀνομά- 
των ΝΙ. ΤΠ. 1. ἀριστοκρατίᾳ ΤΠ. 
ΧΝΙ. 1. ἀριστοκρατίαν ὙΠ. Ἡ. 1: 
τπ. 7. ΥΠ. 1. δ: ΣΠ. 12. καλου- 
µένην ΥΠ. ντι. 1. τὴν τῶν ὀλίγων 
μὲν πλειόνων δ᾽ ἑνὸς, ἢ διὰ τοῦ τοὺς 
ἀρίστους ἄρχευ, ἢ διὰ τὸ πρὸς τὸ 
ἄριστον τῇ πόὀλει καὶ τοῖς κοινωνοῦσιν 
αὐτῆς ΤΠ. ντι.3. τὴν τῶν πλειόνων 
ἀρχὴν ἀγαθῶν δ᾽ ἀνδρῶν πάντων 111. 
ΧΥ. 1ο. ἐν τοῖς περὶ τὴν ΥΠ. 111. 4. 
εἶδος τῆς ὁλιγαρχίας ΥΠ. ΤΠ. 7. κατὰ 
τὴν ἀριστοκρατίαν ΥΠ. Χ. 2. αἱ 
ἀριστοκρατίαι ΥΠ. ντ. 5, 11. ἐν 
ταῖς ἀριστοκρατίαι ὙΠ. Χγ. 1ο. 
ΎΤΠΙ. νπ. 1. ἀριστοκρατίας ΤΠ. 
ΧΤΠΙ. δ. ὀλιγαρχικάς ΥΠ. 1. 3. 

ἀριστοκρατικό. ἀριστοκρατική ΥΠ. 
τ. 4: ΥΠ. 4. ἀριστοκρατικόν Τ. 
νο ο τι η. 
σι. ν,1. ὙπΠ τα, τή, ο τὰς 
ἀρχὰς αἱρετάς ΤΙ. ΧΙΙ. 2. οἱ νοµο- 
φύλακες Υ ΤΙ. ΥΙΠΙ. 24. τί τὸ ἀριστο- 
κρατικόν 111. ΧΥΠ. 3. ἀριστοκρατι- 
κὴν πολιτείαν ΤΙ. χι. 11. ΤΠ. ν. 5. 
τὰς ἀριστοκρατικάς ΤΗ. αχνπ. 6. 
ἀριστοκρατικωτέραν ΤΙ. ΥΙ. 16. 

ἀριστοκρατικῶ». ΥΠ. 1. 4. 
ἄριστος. ΤΠ. ΥΤΠ. 16. ΄ ἀρίστη τοῖς πλεί- 

στοις ΥΠ. ΧΙ. 1. ταῖς πὀλεσυ ΥΠ. 
1.6. τίς ἀρίτη ΥΙ. 1.1. ἀρίστης 
ΤΠ. κνιΠ.2. ΥΠ. τΠ. δ. ΥΤΠΙ. κ. 
7. ἀρίστης πολιτείας, καθ’ ἣν ἡ πὀ- 
λις ἂν εἴη μάλιστ᾽ εὐδαίμων ΤΝ. τχ. 
3. ἄριστον ΤΙ. ΤΠ. 1. ΤΠ. Χγ. 14. 
ἄνδρα ΤΙ. ΧνΥΙ. 11. ᾖἕνα τὸν ἄριστον 
δεῖ ἄρχειν ΤΙ. Χν. 6. ἀρίστην 11. 
νι. 16, 17. ΤΙ. χιπ. 10: ΣΥΤΠ. 1. 
ΥΙ. 1. 6: τ. 3. ὑπὸ τῶν ἀρίστων 
ΤΠ. Χντπ. 1. τοῖς ἀρίστοις τῶν πολι- 
τῶν ΥΠ. ΥΠΙ. {. τοὺς ἀρίστους ἄν- 
δρας ΠΤΙ. ΧνΙ. 5. τοὺς ἀρίστους μὲν 
ὀλίγους δέΤΤΙ. ΧΙ.1. ἄριστα ΤΙ. ΧΙ. 
15. ΤΤΙ. ἅγι. 1Ο. ἀριστ' ἄν. ΤΙ. 
πο ντος. 

ἀρκέω. ἁρκοῦσαν ΥΠ. τν. 6. 
ἄρκιος. ἄρκιον ἔσσειται 111. ΧΙν. δ. 
ἁρμονία. ἁρμονίας 1. ν. 4. εὖ κεκρα- 

µένης ΥΠ. ΤΠ. δ. ἁρμονίαν Υ. Υ.268. 
ἑτέραν ΤΙ. ΤΠ. δ. ἁρμονιῶν Ύ. γ. 
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22: υπ. 3, 7, Ἰ4. ἁρμονίαι Υ.ΝΠ. 
1,4. ἁρμοίας Υ. ΥΠ. 1, 19. ΥΠ. 
τα, 7. ΥΠ. χττ. 8. 

ἁρμόττω. ἁρμόττει 1Υ. Χτ. 2: ΧΥΙ. 0. 
Ὑ.τῃ, 12: 1ν. 9. ΥΠ. 1. 5: νη. 6. 
ποία ποίοις ΥΠ. ΧΠΠ. 12. ἁρμόττειν 
ΥΠ. 1. 1. ἁρμόττουσα Ὑ. Υ. 35. 
ΥΤ. 1, 3. ταῖς πλείσται πόλεσι ΥΠ. 
Ἡ. 4. τὸ ἅρμοττον περὶ ἕκαστον γέ- 
νος ΥΠ. 1.1. ἁρμόττουσαν ΥΠ. 1. 5. 
τοὺς ἑκάστῃ ἁρμόττοντας ΥΠ. 1. 9. 

ἄρνυμαι. ἄρνυνται τὸν μισθόν ΤΗ. ΧΝΙ. 7. 
ἄρουρα. ἄρουραν ΤΠ. ΧπΠ. 17. 
ἀρραβών. ἀρραβῶνας (διαδοῦναι) 1. ΧΙ. 

κα ἄρρεν 1. ἩΠ. 2: ΧΠ. 1, 3: ΧΤΠ. 
7. ἀρρένιων ΤΝ. Χγνι. δ. ἄρρενας 
Ετεναο 

ἄρτι. ΤΠ. ντπ. δ. ἅρτι ῥηθείσας ὙΠ. 
ντ. Ἱ. 

ἄρτιος. ἄρτιον ΤΙ. Υ. 27. 
ΤΠ. 3. 

ἁρτίως. ΥΠ. τν. 17. 
ἀρχαῖος. πλοῦτος ὙΠ. ΥΠΙ. 0. ἀρχαία 

1Υ.Χ.2. τὸ ἀρχαῖον 1. π. 7. ΤΠ. 
Χ. 5. ΥΠ. τν. 8: Χ. 6. ἀρχαῖον 
χρόνον ΤΥ. Χι.6. οἵ τ) ἀρχαῖοι ΠΠ. 
ΧΥ. 16. αἱ ἀρχαῖαι πολιτεῖαι ΥΠ. 
ΧΤΠ. 11. ἀρχαῖα ΤΥ. κ. δ. ἀρ- 
χαίων ΤΙ. ντΠ. 2ο: Χ. 1. ΤΠ. ΧΙΥ. 
13. ΥΠ. πι. 3. ὙΤΠ. ππ. 13. ἐπὶ 
τῶν ἀρχ. ΤΠ. πτν. 4. ΥΠΠ. Υ. 6. 
παρὰ τῶν ἀρχ. Υ. ΠΠ. 11. ἀρχαίοιξ 
ΤΠ. κιν. δ. ΥΠ. 1ν. 1. ἐν τοῖς 
ἀρχαίοις ΥΠ. ΧΤΠ. 1Ο. ἀρχαίους ΤΙ. 
ΥΙΠ. 10. ἀρχαίας ὙΤΠΙ. 1ν. 3. ἂἀρ- 
χαιοτάτη Ὑ ΠΠ. 1ν. 1. ἀρχαιότατοι 
1Υ. Χ. δ. ἀρχαιοτάτων ΤΙ. ντ. 12. 

ἀρχαιρεσία. τῶν ἀρχαιρεσιῶν ΤΠ. χι. 
13. ἀρχαιρεσίας ΤΠ. κι. 8. ΥΠ. 
ΧΙΥ. 6. ΥΠ. 1. 4. 

ἀρχαίως. λίαν ἀρχαίως ΤΥ. χι. 8. 
ἀρχεῖον. ἀρχεῖον 11. ΙΧ. 10, 21. ΥΠ. 

χιν. 14. ΥΙΠΙ. Τν. 8. τῶν ἐφόρων 

ἄρτια ΤΙ. 

ΤΙ. Χ. 1ο. ἀρχεῖα 1Υ. χν. 6. ὙΠΠΠ. 
Υπ. ϱ. κατὰ τόπον ὙΠ. Χγν. 9. 
ἀρχείων ΤΙ. χι. 7. ΤΝ. χτ. 2, 7. 

ἀρχή. 1. χηΠ. 3. ἩΠ. γη. 20: ΙΧ. 19. 
ΤΠ. χιν. 14: Χν.2. ΥΠΠ. τν. οτι 
γΠ. 5. τῶν βελτιόνων βελτίων Ι. Υ. 
2. δεσποτική ΤΠ. Τν. 11. καθ ἣν 
ἄρχει ΗΤΙ. Τν. τ3. ἡ μὲν τοῦ ἄρχον- 
τος χάρω, ἡ δὲ τοῦ ἀρχομένου ΤΥ. 
χτν. 6. ἡ τῶν ἐλευθέρων καλλίων 
ΙΥ. Χιν. 10. ἡ ἐξ ἄλλων ΥΠ. 
νι. 2. ἀρχή τις ΤΙ. ΧγΙ. 1. κακῶν 
ΥΤΠΙ. τν. 6. αὕτη ἀρχὴ πάντων Υ. 
ΤΠ.2. ἡ ἀρχὴ λέγεται ἥμισυ εἶναι 
παντός ΥΤΤΙ. Τν. 3. ἀρχῆς ΤΠ. χτῃ. 
22. µετέχειν ΤΤΙ. ι. 6. οἷς μετῆν 
οὐδεμιᾶς 1. χπ. 6. τῆς µεγίστης 
ΤΙ. τςε. 21: Χ. 1ο. βουλευτικῆς ἢ 
κριτικῆς ΠΤΙ.1. 12. τῆς ἀρχῆς 1. χτ. 
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{. ΠΠ. χιν. 2: χνι, 1. ΥΙ. τν. 6. 
:. ἄξιον Η. 1Χ. 27. εἴδη πόσα 1Τ1. νι. 

2. τοὺς τρόπους διελεῖν 1ΠΙ. νι. 5. 
ἔργων ὙΤΤΙ. ΤΧ. 1. Ἰἰδίους ποιεῖσθαι 
ΥΠΠ. χι. 31. ἀπ᾿ ἀρχῆς ΤΥ. χνι. 
1. ἐστίΤΥ. χγ. δ. ἐξ ἀρχῆς 1. τι. 
1, Π. Τε. 1ο: αι το, Πα. ατα α1: 
ΧνΙ. 9. ΥΠ. 1. 4. 7: Χππ. το. ΥΠΠΠ. 
ΤΠ. 3: ΧΙ. 2. οἱ ἐξ ἀρχῆς Υ. 1Π. 2. 
τῶν ἐξ ἀρχῆς ΤΠ. Ικ. 5. εὐθὺς ἐξ 
ἀρχῆς ΝΤΙΠ. Τν. 12. διὰ τὸ γενέσθαι 
ποτ᾽ ἐπ᾽ ἀρχῆς 11. Χιπ. 10. ἐπὶ 
τῆς ἀρχῆς 1. τς. δ. ΥΠ. νι. 14. 
παρὰ τῆς ἀρχῆς ΥΠΠΠ. χι. 4. τῇ 
ἀρχῇ ΤΠ. πνι. 12. «ἐν ἀρχῇ ΥΠ. 
1. 15: 1Υ. 3: ΥΠΙ. 9. ἀρχῆ τοι ΤΠ]. 
ἩΠ. 5. ἀρχήν ΤΙ. 1. 2. ΤΙ. κιν. 6. 
ΙΥ. χι. 12. ΥΤΤΙ. ΧῃΠ. δ. λαβόντες 
ΥΙ. 1ν. 7. πολιτικήν ΤΠ. Χντι. ᾳ. 
προσήκουσαν ὙΠ. ΧΙν. 1. πᾶσαν 
ἀρχὴν δεσποτείαν ΤΥ. τπ. ο. ἐν 
τοῖς κατ᾽ ἀρχήν ΥΠ. ντ. 1. ἀρχήν 
τια ΎΤΠΙ. τ. 1ο: ΥΠΙ,. 138. τὴν 
ἀρχήν 11. Υ. 10: ΤΧ. 20, 33: ΧΙΥ.0. 
1Π. χπι. το. ΤΥ. ντ. 7. ΎΠΠ. 1. 
2: ΥΠ. 4: ΧΙ.2, 32. τῆς θαλάσσης 
1. κ. 4. τῶν ἐλευθέρων ΤΠ. χνῃ. 
4. ἔσχον ΤΠ. ΧΙΠ. 10. πᾶσαν 

ΤΙ. χι. 1. κατὰ τὴν ἀρχήν ΥΤΠΙ. 
ΧΤι. 4. πρὸς τὴν ἀρχὴν Π. κ. 3. 
ΥΠΠ.ΚΧ. 10. μὴ µίαν εἶναι τὴν ἀρχήν 
ΥΤΠ. ΥΠΠ. 19. ἀρχαί ΤΠ. Χνι. το. 
ΥΤΠ. 1. 7: π. 1: 1γ. Ίο: 1ν. 14: γ. 
1Ο. κοιαί ΠΠ. τκ. 7. µκρίνουσι 
τινε; πάσας τὰς δίκας ΤΙ. τ. 11. 
κύριαι τῆς πολιτείας ΥΤΙΠΤ. ντ, 21. 
ἀρχῶν. τῶν ἀναγκαίων ΥΠ. νι. 
2. τῶν µεγίστων ΥΙΤΠ. νι. τί. 
µετείχον τὸ παλαιόν ΤΤΙ. Τν. 12. 
οἷς μὴ µέτεστιω ΤΙ. ν. 1. τῶν 
ἀρχῶν ΤΙ. κπ. 7. ΥΙΠΙ. νι. 
8. αἱ μὲν διπρηµέναι κατὰ χρό- 
νον 1ΤΙ. τ. 6. αἱ αἱρέεις 111. 
ΧΙ. 15. αἱ πολιτικαὶ ΠΠ. ντ. 18. 
ἀρχαῖς. ΥΠ. 1ν. 3ο. ταῖς πολιτικαῖς 
1Π. κ. {: Χνι. 7. ταῖς κυριωτά- 
ται ΥΠ. ΥΠ. 5. ἐν ταῖς ἀρχαῖς 
εἶναι Υ1ΠΙ. ντ. 17. ὄντων ΥΠ. 
1ν. 1: γι. 32. οἱ ἐν ταῖς ἀρχαῖς 
ΥΤΠΙ. πττ. 14. τῶν ΥΠ. τ. τ. 
τοὺς ἐν ταῖς ἀρχαῖς γιγνοµένους ΝΤΙΠ. 
ΥΙΠ. 6. ἀρχάς ΤΙ. χτ. ιό: πνι. {. 
ἄρχουσιν 11. τ. 7. ΥΤΙΙ. νι. τό. 
τὸ τὸν αὐτὸν ἄρχειν πλείους 11. χι. 
13. κυρίας ΥΤΤΙ. τα. ϱ: ΙΧ. 1. 
κυριωτάτας ΤΙ. ΥΤΠ, ϱ. µεγάλας 
ΤΠ. χι. 1τ8δ. ΥΠ. ν.δ. πολιτι- 
κάς ΤΤΙ. νι. 9. ποίας δεῖ καλεῖν ΥΠ. 
ΧΝ. 2. κατ᾽ ἀρχάς ΤΙ. ΙΧ. 3. τὰς 
ἀρχάς ΤΙ. υπ. 7. ΤΠ. κιτ. 25. ΥΠ. 
νι Α.Ε αντ απ πο 6: 
νῃ. 9: ΥΠΠ. 15: Χ. 33. αἱρετάς ΤΙ. 
4 Ἆ τιµάς 111. κ. 4. ἀπὸ τιµη- 

ἄρχω. ἄρχει 1. Χτπ. 7. 
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µάτων ΥΤ. Ιν. 24. βουλεύεσθαι ΥΠ. 
ΧΙΥ. 5. διττάς ΎΠΠ. ν. 1Π. ἐλάτ- 
τους ΥΠ. ΥΠΠ. 2. περὶ τὰς ἀρχάς 
ντ 1. 1ὁ: χε, ες απ. ΤΠ. 
ΥΕ, ἂν 

ἀρχικός. ἀρχική (ἀνδρία) 1. Χτπ. 9. 
ἀρχικόν ΤΥ. νπ. 6. ἀρχικήν (ἀρε- 
τὴν) 111. 1. 1Ο. ἀρχικώτερον ΥΠ. 
ΧΥ. 4. 

ἀρχιτεκτονικός 11. χτ. τ, 
ἀρχιτέκτων. ὁ λόγος Ι. ΧΤΠ. 8. τὸ 

ἔργον ἔστω ἁπλῶς τοῦ ἀρχιτέκτονος 
1. Χιπ. 8. τοῖς ἀρχιτέκτοσω Ἱ. 1ν. 
3. τοὺς ταῖς διανοίαις ἀρχιτέκτονας 
ΤΥ. ππ. 8. 

ΙΠ. χγι. 2. 
ἄρχουσι ΙΤ. τ. 7. ΠΤΙ. χιτ. τό: χιν͵. 
Ἰς ν].  Χνεα. ΤΙ, τν. 14: πΙ. 
3. ἄρξει 1. ΧΙΠ. 5. ᾖἄρξουσι Υ1Π. 
ΙΥ. 6. Ίρχον 11. κιν. 13. Ώρξε 
τῆς στάσεως Υ ΠΤΙ. τν. 6. ἄρχῃ Ἱ. 
ΧΙ. ο. ΙΙΙ. ΧΙ. 18. ᾖἵν αὐτὸς 
ἄρχῃ Υ1ΠΙ. κ. 31. ἄρχωσι ΝΙ.1ν. 
δ. ἄρξῃ ΥΠ. χ. 37. ἄρξειεΙΤΙ. 
ΧΝΙ,. ΙΟ. ἄρχευῳ 1. ΧΠ. Ε: ΧΙΠ. /. 
πτ. π.χ δι στ. 
7”, 9, 25: ΧΝΙ. 1Ο, 11, 14. ΥΠ. 
ιν 1. Υπο τα ο Κι τα: 
ΧΙ. 394. εἴτ᾽ ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον 
11. τ1. 6. ἅπαξ ΥΠ. ΧΥ. 6. αὐτοῖς 
ἀλλὰ μὴ αὐτούς ὙΠ. νι. 8. δεῖ 
βουλόμενον καὶ μὴ βουλόμενον ΤΠ. 
ΙΧ. 27. κατὰ γράμματα ΤΙ. Χ. 11. 
111. Χν. 4. δεσποτικῶ» ΤΥ. χιν. το. 
μὴ µόνον δικαίως ἀλλὰ καὶ ἀδίκως 
1Υ. τ, 13. τὸν αὐτὸν ὅλως δίς 111. 
1. 6. μηθὲν μᾶλλον ΥΤΙ. ΤΙ. ϱ. κατὰ 
µόνας 111. χι. 8. τῶν πέλας ΤΥ. 11. 
7: ΧΙν. 10. τίνας δεῖ ΤΙ. χτῃ. 
5. τὸ ἄρχει πάντας μὲν ἑκάστου 
ἕκαστον δ᾽ ἐν µέρει πάντων Υ 11. 11, 
5δ. ἄρχειν ἄρχεσθαι ΤΙ. 1ΣΧ. ο. 
ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι ΠΠ. ΧΙΠ. 12. 
τὸ δύνασθαι ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι ΤΙ. 
ἄρξειν ΠΤΙ. ΙΧ. 1. ἄρξαι ΤΠ. τν, 
14: Ιν. ΙΟ. ἄρχων 1. ΧΠΙ.5. ΤΠ. 
χι, 1]. ἅτι οἱ αν ο; 1. τὸ 
ἄρχον 1. ΧΠ. 2: ΧΤΠ. 6. ἄρχοντος, 
φύσει 1. ΧΙΠΙ. 4. ἐπίταξις καὶ κρίσις 
ἔργον ΙΥ. Τν. 12. ἄρχοντι ΥΠ. 
νι. 13. ὄρχοντα 1. χπῃ. 6, 8. 
111. χι. 1ο. ΥΠ. χι, 25. τὸν 
σπουδαῖον 111. Ἱν. 7. τὸν ἄρ- 
χοντα καὶ τὸν ἀρχόμενο µαγ- 
θάνειν ἀμφότερα καὶ οὐ ταὐτά 1Τ1Ι. 
ΙΥ. ΤΙ. Ἠπλείστων ἄρχουσαν ΠΥ. τί. 
2. ἄρχοντες ΥΤΤΙ. νι. 6: ντ. ῃ. 
ἀρχόντων 11. τ. 7. 1Π. κ. 4: χι. 
16, ἐπιμελεῖσθαι τῆς στολῆς 11. χι. 
12. δι ἑτέρων Ὑ ΠΤΙ. χι, 26. ἄνευ 
ἀρχόντων ἀδύνατον εἶναι πόλω ΥΠ. 
Τν. 16. τῶν ἀρχόντων 11. ντ. 23. 
πι, αν ο τν, π 11 πας» 

ϱ1---θ 
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ΎΤΤΠΙ. πῃ. 9: Χ. 14. καταστάσεως 
ΤΙ. νι. 10. τὸ σφέτερον µόνον ΠΤΙ. 
νι. ΙΤ. τοῖς ἄρχουσιω 111. Χν. 5. 
τὰ δόξαντα ΤΙ. ΧΙ. 6. ἄρχοντας 11. 
ν. 25. ΤΠ. χνι, 5,0. 1ΙΝ. χμ, 6. 
ὙΤΙ. νΙΠ. 2ο. αἱρετούς ΤΠ. ΥΠ. 7. 
ὀλίγον χρόνον Υ ΙΙΙ. ΥΙΠ. 7. ἄρχειν 
ΥΊ. 1. το. φέρει ΤΙ. νι. 19. δεῖ 
διαφέρειν τῶν ἀρχομένων ΤΥ. ΧΙΥ. 4. 
τὰ περὶ τοὺς ἄρχοντας ΤἩ. νι. 14. 
ἄρξαντες ΤΙ. ΙΧ. 34. ἄρχονται 
ΤΙ. τ, ᾗἹ. ἄρχηται 1. Χῃ. 4. 
ἄρχεσθαι Ἱ. χιπ. 4. ΤΠ. Χτῃ. 
ο, τα, ο ἄν η. ντ Ἡ, 
4. ΥΠ. χι. 16. ὑπὸ νόµου ΥΙ. 
1Ψ. 27. βούλονται ΥΙ. χι. 6. ὁ 
ἀρχόμενος Ἱ. ΧΙΙ. 5. πολίτης ἐστί 
111. τν. ϱ. ἀρχομένου 1. ΧΤΠ. 4. 
πολίτου 11]. Υ. 5. ἀρχομένου μὲν 
ἐλευθέρου δὲ οὐ µία ἂν εἴη τοῦ ἀγαθοῦ 
ἀρετή 1ΤΙ. Τν. 16. ἀρχομένῳ ΙΥ. 
ΧγΠΙ. 3. ἀρχόμενον 1. ΧΠ. 2: ΧΙ. 
6. ἀρχόμενοι ΙΥ. Χγνι. 4. ἀρχο- 
µένων 1. νι. 14. ΤΥ. 1ν. 12. Υ1ΠΙ. 
1γ. 3: ΧΙ. 1, 7, 0. «Φύσει]. ΧΙΠ. 6. 
τῶν ἀρχομένων χάρω ΠΠ. νι. 7. 
τὰς ἄλλας κοιὰς καὶ τῶν ἀρχομένων 
καὶ τών ἀρχόντων ΤΤΙ. τν. 17. ἀρχό- 
µενα Ι. Χιπ. 6. ΤΝ. ντ. 2. ἀρχο- 
µένοις ΥΙΤΙ. ΧΙ. 33. ἀρχομένους ΤΠ. 
1ν. 4. ΥΠ. χι. δ, 15. ἄρξονται 
ΥΤΙ. Τν. 6. ἀρχθήσεται 1. ΧΙΠ. 5. 
ἀρχθῆναι ΤΥ. χτν. 6. 

ἄρχων. ὁ ἄρχων ὁ εἷς ΥΤΤΠΙ. τ. τι. 
ἀσέλγεια. ἀσέλγειαν ΥΤΤΙ. ν. τ. 
ἀσελγῶς. ἀσελγῶς ΥΤΠΙ. νι. δ. 
ἀσθένεια. (τὴν) τῶν ἐκεῖ νόμων (ἀσθέ- 

νειαν) ΤΙ. κ. τό. 
ἀσθενής. ἀσθενές ΥΤΤΙ. νι. 4. 

ΤΙ. νπι. 24. ΤΥ. χνι. τό. 
ἄσκεπτος. ἀσκεπτότερον τῷ χρόνῳ λέ- 

γοντες ΤΙ. χττ. 8. 
ἀσκέω. ἤσκησεν ΤΥ. ΧΙν. 19. ἀσκεῖν 

Ὑ.τ.2. ἠσκηκέναι µηδεμίαν ἄσκησιν 
ΤΙ. ΙΧ. 34. µόνον μὴ πρὸς ἀσκοῦντας 
Ύ. 1ΤΨ. 4. ἀσκοῦντε ΤΝ. τ. 11. 
νέους ἀσκοῦντας Υ. 1ν. 8. 

ἄσκησις ὙΠ. 1. 1. ἄσκησιω αὐτῆς Ὑ. 
Π. 2. κοινὴν τῶν κοινῶν Υ. 1. 3. 
τὴν τῶν πολεμικῶν ΤΙΝ. ΧΙν. 21. 
τὴν ἐν τοῖς πολεμικοῖς ΤΙ. χιτ. 12. 
τὴν τῶν ψυχρῶν ΙΥ. ΧΥΠ. 3. ἆἀσ- 
κήσεις πολεμικὰς καὶ πολιτικάς Υ. 
ΥΙ. 6. 

ἀσκητέος. ἀσκητέον ΤΥ. τ. 18. 
ἄσμενος. ΤΠ. ν. τι. ΥΠ. ντ. 6. 
ἀσμένως. ΤΙ. Χτπ. 256. ΥΠ. 4. 8ο. 
ἀστασίαστος. ΥΙΤΙ. 1. 15. ὁ εἲς ΤΙ. 

ΧΝ. Ο. µμµόνη ἡ µέση ΥΠ. ΧΙ. 12. 
διὰ τὸν νοµοθέτην ἀστασιάστους ΤΠ. 
ΧΙ. 15. ἀστασιαστότεραι ΥΠ. ΧΙ. 13. 

ἁστός. ἁστῶν ΙΤΙ. Υ. 8. ἀστούς ΥΠ. 
ΧγΙ. 4. 

ἀσθενῆ 

ΙΝΡΕΣΧ ΟΕ αΒΕΕΚ ἨΟΗΒΡΒ. 

ἀστραβής. ἀστραβές (σῶμα)ΤΥ. ΧΥΠ.2. 
ἀστρολογία. ἀστρολογίας 1. ΧΙ. 9. 
ἄστυ. ἄστεος ΥΠ. Χ. 11. περὶ τὰ 

ἔξω τοῦ ἄστεος ΤΙ. ΥΤΠ. 6. τὸ ἄστυ 
ΥΤΠΙ,. 1Π. 15. περὶ τὸ ἄστυ ΥΗ. 
τν. 13: ΝΤΙΠ. 4, 21. πρὸς τὸ ἄστυ 
καὶ τὴν πόλω ΥΤΙ. τν. 8. 

ἀστυγείτων. πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας 
ΥΙ. ΤΠ. 3. πολέμους ΤΥ. Χ. 11. 

ἀστυνομία. ἀστυνομίαν ΤΥ.ΧΠ.7. ὙΠΙ. 
νπῃ, 5. 

ἀστυνομικόςε. ἀστυνομικῶν ΤΠ. Υ. 21. 
ἀστύνομος. ἀστυνόμους Υ 11. ΥΠ. 1ο. 
ἀσύμφορος. ἀσύμφορον ΤΥ. νι. 1. ΥΠ. 

Χ. 1. ἀσυμφόρους (τοῖς αὐτοῦ) Ἱ. 
νο 

ἀσυμφόρως. ΤΙ. 1. 1Ο. 
τείαν ΥΠ. ντπ. 13. 

ἀσύνθετοφ. ἀσυνθέτων 1. 1. 3. 
ἀσφάλεια. ἀσφάλειαν Υ 11. ν.2. πρὸς 

ἀσφάλειαν ΤΥ. νι. 2: ΧΙ. 7. ἀσφα- 
λείας πολεμικάς ΤΝ. χι. 6. 

ἀσφαλής. Π. Χ.12. ἀσφαλές ΤΙ. ντ. 
16: ΙΧ. 25. ΤΠ. κι. 7. ΥΠ. ντῃ. 
12. ἀσφαλεῖς ΤΠ. χιν. 7. ΤΥ. Χ. 
13. ΥΙΙΙ. ΥΠ. 5. ἀσφαλέστερος 
ΤΙ. Χγι.ο. ἀσφαλεστέρα ΥΠ. 1. 
16. ἀσφαλέστεραι ΥΠ. χι. 14. 
ΥΤΠ. νπ. 6. ἀσφαλεστάτη ΥΙΠΙ. 
1. 16. ἀσφαλεστάτην ΤΥ. ΧΙ. 9. 

ἀσχημονέω. καὶ μηδὲν ἀσχημονεῖν ΤΙ. 
ΧΙ. Το. 

ἀσχημοσύνη. ἀσχημοσύνην Ὑ. ΝΙ. 14. 
ἀσχήμων. ἀσχήμονας ΤΥ. Χνῃ. 9. 
ἀσχολέω. ἀσχολεῖ. Ὑ. ΤΠ. 56. ἆσχο- 

λοῦσιν Υ. ΤΠ. 6. ἀσχολεῖν ΤΥ. κιν. 

πρὸς τὴν πολι- 

Τ4. ὀρθῶς Υ. ΤΠΙ.2. ἀσχολῶν ΥΙ. 
Χν. τι. ὗ. ΠΠ. 6. ἀσχολοῦντας 
"ντ αν κ 

ἀσχολία. ἀσχολίας τέλος σχολή. ΤΥ. 
ΧΝ. 1. ἀσχολίαν ΤΥ. χιν. 12. ΥΠΠΙ. 
ΧΙ. 0. ἀσχολίαις Υ. ΤΠ. 4. 

ἄσχολος. ΥΠ. 1ΙΥ. 2. ἄσχολον Υ. 
τ. δ. ΥΙΙΙ. ν. 8. ἄσχολοι ΥΠ. 
ΧΙ. 8. 

ἀσωτεύομαι. ἀσωτευόμενοι ΥΠ. χῃ. 
τ7. 

ἄτακτος. ἀτακτοτέραν ΥΠ. τν. 17. 
ἀτάκτως. ἕῶν ΥΙ. 1ν. 2ο. 
ἀταξία. ἀταξίας ΥΤΤΙ. τπτ. 5. 
ἅτε. ΥΙΤ1. Χ. 2. ἅτεπερ Ι. Π. το. 
ἀτεκνία. πρὸς τὴν τῶν ἄλλων ἀτεκνίαν 

ΤΙ. τι. 12. διὰ τὰς ἀτεκνίας 11. νι. 
1Ο. 

ἀτελής. ἕκαστος. 111. χι. ϱ. ἀτελές 
1. ντῃ. 12: ΧΤΠ. 7. ἀτελοῦς Ι. Χ1Π. 
1. ἀτελε Ύ. ν. 4. ἀτελῆ ΤΥ. 
ΧνΙ. 6. πάντων ΤΙ. ΤΧ. 18. τοῖς 
σώμασι καὶ ταῖς διανοίαις ΤΥ. ΧΥΙ. 
16. ἀτελεῖς ΤΤΙ. 1. 5: γ. 2. 

ἀτελῶς. ἀτελῶς πως 1ΤΙ. 1. 5. 
ἄτεχνος. τῶν ἀτέχνων 1. ΧΙ. 4. 
ἀτιμάζω. ἀτιμάζωνται ΥΠ. τπτ. 2 
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τας, 

1π1.:Άε 

ἀτιμία. ἀτιμίᾳ ΤΥ. χνι. 18. ἀτιμίαν 
Ἡν 4. πώ αν αι 39. 

ἀτιμίαι ΤΥ. Χνπ. ϱ. ἀτιμίας ΥΤΤΙ. 
ΧΙ. 20. 

ἄτιμος. ἅτιμον σφόδρα ὉΙ. χι. 5. 
ἄτιμοι ΤΙ. χι. 7. οἱ γὰρ ἄτιμοι 
πλείους 11]. Χ. 5. ἀτίμων σφόδρα 
ΥΠ. χι. 5. τῶν ἀτίμων ΤΠΙ. τ. 5. 
ἀτίμους ΠΤΙ. Χ. {: χι. ῃ. 

ἄτοπος. ΤΙ]. Χ. 12. ἄτοπον 1. ΧΙΙ. 3. 
11. 1ν. 8: ν. τό, 24: νι. 1ο: 
τος αξεο πα ττα «ΤΠ. αι. τς: 
χνι, 1... ΠΠ. κ. 1. 

ἀτυχέω. ἀτυχούντων ΥΤΤΙ. τττ. 7. 
ἀτύχημα. ἀτυχήμασι ΤΠ. ΙΧ. 2. 
ἀτυχία. ΤΙ. Χι. 16. ἀτυχίαν φανεράν 

11. νῃ. 6. 
αὖθις. ΙΤ. 1ΤΠ. 1. 
αὐλέω. αὐλεῖν ΤΙ. ΧΙ. 13. αὐλήσουσι 

ΤΠ. χπ. . ηὔλησε Υ. ΝΙ. 12. 
αὔλησι. αὐλήσεως Ύ. ΝΙ. 14. αὔλησιω 

Υ. νι. το. 
αὐλητής. ὁ ἄρχων αὐλητής ΤΤΙ. 1ν. τ8. 

αὐλητῶν ΠΤΙ. χπ. {. 
αὐλητικός. τῆς αὐλητικῆς ΤΤΙ. χτι, 5. 

τὴν αὐλητικήν 111. χτ. 5. Υ. νι. 
Μα. 

αὐλοποιός. ΤΤΙ. τν. 18. 
αὐλός. Ύ. νι. ϱ. αὖὐλόν Υ. νῃ. ο. 

αὐλῶν ΤΠ. χιτ. 5. Ύ. νΙ. 13. αὐλοῖς 
Ύ. ΥΠ. 1ο. αὐλούς Υ. νι. 9. 

αὐξάνω. ηὔξησε ΥΤΠΙ. χι. 2. αὐξάνειν 
ΥΤΠΙ. νΙΠ, 12. αὐξῆσαι ΥΤΠΙ. τν. 
15. αὔξων ΤΙ. ΧΤΙ,. 4. αὐξανόντων 
ΎΤΠΙ. ντ. 7. αὐξάνοιο ΥΤΠΙ. τῃ. 
6. αὐξάνεσθαι ἀνάλογον ΥΤΠΙ. ττ, 
6. αὐξανόμενον ΥΙΤΙ. ΤΠ. 6. αὐξα- 
νοµένων ΥΤΙΙ. ΤΙ. 8. τῶν πόλεων 
ὙΙ. ΧΠΙ. 1ο. αὐξομένης ΥΠ. 1ν. 13. 
αὐξηθῆναι ΥΠ. τν. 8. ηὐξημένης 
ΥΠ. ν. 7. ἤδη ηὐξημένων ΥΤΠΙ. 
 Ἡ 

αὔξησι». 1. ΙΧ. 15. αὔξησιν ΤΥ. κ. 7: 
ΧΝΙ. δ. τῶν σωμάτων Υ. 1ν. 1. 
τὴν παρὰ τὸ ἀνάλογον ΥΤΙΙ. τι. 6: 
ΤΠ. 6. 

αὐταρκεία. Ἱ. Ἡ. 9: ΥΙΠ. 14. αὗταρ- 
κείας Ι. Ἡ. δ. πρὸς αὐτάρκειαν ΥΤΠ. 
ΥΙΠ. 3. ζωῆς ΤΙ. 1. 12, ΙΥ. τν. 

αὐτοὶ ἀτιμαζόμενοι ΥΠΤΠ. 

14. 
αὐτάρκης. Ι. ΤΠ. 14. ἡ πόλις ΥΠ. τν. 

11. αὔταρκες ΙΝ. ν.1ι. ἡ πολιξ 
ΤΥ. τν. 11. αὐτάρκους ΤΠ. ΤΧ. 12. 
αὐτάρκη ΤΙ. τ. δ. ἁπλῶς ΤΥ. νττ, 
δ. αὐτάρκων ΥΠ. Ιν. 12. πόλις 
οἰκίας αὐταρκέστερον 1Ι.ΙΠ1.δ. αὐταρ- 
κεστάτην ΤΥ. ν. 1. 

αὐτογνώμων. αὐτογνώμονας ΤΙ. ΙΧ. 23: 
κιτ. 

αὐτοκρατώρ. αὐτοκρατόρων ΙΙΙ. χΙν. 4. 
αὐτοκρατορας µονάρχους ΥΠ. Χ. 2. 
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αὐτόματος. αὐτομάτους Ι. Τν. 3. 
αὐτόνομος. αὐτονόμων ΥΤΤΙ. χι. 26. 
αὐτός. αὐτοῦ ΤΙ. χνι. 12. ὙΠΠΠ. τν. 

2. ἐξ αὐτῆς ΥΙΙΤΙ. νι. 1: Χ. 36. 
αὐτῷ πρὸς αὑτόν Υ1ΤΙ. 1. 16. εἶναι 
καὶ αὐτόν ΠΤΙ. νι. 7. αὐτὸν αὑτοῦ 
τωά Υ. 1. {. αὐτὴν καθ) αὑτήν 11. 
ΙΧ. 13. ΄ αὐτοί ΤΙ. νΙΠΙ,. 11. αὐτοὶ 
Ὑάρ εἰσι νόμος ΤΙ. ΧΙΠ. 14. αὐτῶν 
11. πιν. 13. ΥΙΤΙΙ. κ. 31. αὐτῶν 
πρὸς αὑτούς ΥΠ. νι... πρὸς αὖ- 
τοῖς ΥΤΙ. ντΠ. 13. τοῦ αὐτοῦ εἶναι 
111. χι. 1ο. ταὐτόν ὙΥΠΤΙΙ. Υ. 4. 
ταὐτό ΥΠ. ΤΠ. 1. εἰς ταὐτό ΥΠ. τ. 
8. ταὐτὸ δὲ τοῦτο ΤΠΙ. ΧΠΠΠ. 8. τῶν 
αὐτῶν ΤΤΙ. Χ. {. διὰ τῶν αὐτῶν 
11Τ. ΧνΙΠΙ. 1. τοὺς αὐτοὺς καί 11. 
Χ. ΙΤ. παρ αὐτάς ΤΙ. 1. 1. 

αὑτός. ἐξ αὑτῆς Υ ΤΙ. Χ.21. δὺ αὑτὸν 
αὖτος ΤΥ.1. 1Ο. ὧς αὗτον ΥΠ. 
1ν.2. ἢ καθ αὑτὸν ἢ μετ᾽ ἄλλων 
111. ν. 1ο. καθ᾽ αὑτὸ µέν ΤΠ. νι. 
7. αὑτῶν ΤΙ. χνι. 12. δὺ αὑτῶν 
ΤΠ. υπ. 12. ΥΙ. νι. 1ο. ΥΙΠΙ. τ. 8. 
ἐξ αὑτῶν ΥΤΙΙ. νι. 5: ΥΠ. 14. αἎ- 
τοῖς ΤΙ. ν. 3. ΤΝ. νι. 6. 

αὐτοσχεδιάζω. αὐτοσχεδιάζειν ΤΥ. 1ν. 
14. 

αὐτοτελής. αὐτοτελεῖς ΤΥ. τῃ. 8. 
αὐτόφυτος. αὐτόφυτον 1. ντΠΠ. 8. 
ἀφαιρέω. ἀφαιροῦσι τοῦτο τὸ οἷς ΤΤΙ. 

ΙΧ. 2. ἀφελεῖν ΤΙ. 1ν. 2, 3. ἀφαι- 
ροῦντα ΤΤΙ. ΧτΠΠ. 17. ἀφελών ΥΙΤΙ. 
ΧΙ. 2. ἀφαιρεῖται ΥΙ1Ι. χι. 14. 
ἀφαιροῦνται ΥΠ. τ. 6. ἀφαιρῆται 
ΥΠ. χπιτ. δ. ΎὙΠΙ. τν. 3. ἀφαιρῶν- 
ται 111. Χ. 2. ἀφαιρεῖσθαι ΤΥ. 1. 
4. Ὁ. 1.8. ὍΗΙ νπι. 112:39ΧΙ. 
27. ἀφαιρούμενος ΙΙ. Υ. 27. 

ἀφετέος. ἀφετέον ΠΤΙ. 1. 3. 
ἀφθονία. ΤΗΥ. χι. 5. ἀφθονίᾳ ΤΥ. ΧΥ. 

4. ἀφθονίαν ΤΥ. νι. 8. 
ἄφθονος. ἀφθόνους ΤΥ. χι. 8. 
ἀφθόνως ΥΙΤΙ. χι. το. 
ἀφίημι. ἀφίησιν ΤΥ. ΧνΙΠ. 1Ο. ἀφιᾶσιν 

1Υ. ΧΙΥ. 22. ἀφεῖσαν ΥΠ. Υπ. 9. 
ἀφῶμεν ΤΙ. νπΠ. 256. ἀφεῖναι ΤΙ. 
γι. Το. ἀφείσθω ΤΙΙ. Χν. 2. ΥΠ. 
ΤΙ. 4. ἀφεῖσθαι ΤΙ. νΙ. 13, 10ο. ΤΥ. 
Χνι. 17. Υ. ΝΙ. 4. ἀφιεμένους ΥΙΠ. 
Ψ. 9. ἀφειμένοι τῶν ἀναγκαίων 
ἔργων 1ΤΙ. ν. 3. τοὺς ἀφειμένους Τ11. 
ν Ἀ 

ἀφίστημι. ἀπέστη ΥΠ. κ. 18. 
ἀποστῇ ΤΙ. χι. 16. ἀποστῆναι ΤΠ. 
ΙΧ. 11. ἁἀφίστανται ΤΠ. χ. τό. 
ἀφίσταντο 11. ΙΧ. 3. ἀφισταμένοις 
τε παει α, 

ἀφομοιόω. ἀφομοιοῦσω Ι. 11. 7. 
ἀφορίζω. ἀφορίζει χωρίς ΤΥ. χτι. 2. 

ἀφωρισμένη ΥΠ. νΙπ. 2ο. ἐκ 
τινῶν ἀφωρισμένων ΥΠ. γ.ι: ΧΥ. 15. 

ἀφορμή. ἀφορμήν ΝΤΙΠ. Υ. δ. 
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ἀφρήτωρ 1. π. 9. 
ἀφροδισιαστικό». 
τα α. τ). 

ἀφροσύνη. ἀφροσύνην ΤΠ. ΧΙ. 7. 
ἄφρουρος. ἄφρουρον 11. 1Χ. 18. 
ἄφρων. ἄφρονα ΤΥ. 1. 4. 
ἀχορήγητος. ἀχορήγητόν τε εἶναι καὶ 

τῶν ἀναγκαίων ΥΠ. 1. 4. ΄ 
ἀχρήματοφ. ἀχρήματον τὴν πόλω ΤΠ. 

ΙΧ. 37. 
ἄχρηστος. .... τ τας αν, 

Ἡ. 4: ΝΙ. 6. ΥΠ. ΧΙ. 1ο. 
ἄψυχος. ἄψυχον 1. Τν.2. ἀψύχων Ἱ. 
ΧΙ Ε, ἡ 

ἀφροδισιαστικήν 

Ῥ. 

Ῥαδίζω. βαδίζουσι ὙΠ. ΧΙν. 4. βαδί- 
ζει ΥΠ. αν. 6. ΙΙΙ. τ. τί. εἰς 
τὰς ἀρχάς ΤΙ. νΠ. 7. εἰἴ τὸ πολί- 
τευµα βαδίζοντας Υ1. νΙ. 9. 

βακχεία. Ύ. ΥΙΠ. 1ο. 
βακχευτικός. βακχευτικόν Ὑ. ΥΠ. 14. 
βαναυσία. Υ1Ι. 1. 7. 
βάναυσο». ὁ βάναυσος τεχείτης ΤΠ. τν. 

12. ἀφωρισμένην τινα ἔχει ὃδου- 
λείαν Ἱ. ΧΙΠ. 13. ᾖβάναυσον 1Υ. 
πο ας ο σε νι αν τα 
ανα ο νι τ δέντα το κ η, 
8. βίον ΤΥ. ΙΧ. 3. δῆμον ΥΙ. 1. 
2. πολίτην ΤΠ. Υ. 3. ᾖβάναυσον ἢ 
θητικὸν βίον ζῶντα οὐχ οἷόν τ᾽ ἐπι- 
τηδεῦσαι τὰ τῆς ἀρίστης 1ΤΙ. ν. 5. τὸ 
βάναυσον Ὑ. 1Ψ. Ο. δοῦλον ἦν καὶ 
ξενικὀν ΤΙ. ν. 3. βάναυσοι 11. Υ. 
4. ΤΝ. τν. 6. βαναύσων ΤΠ. Υ. 28. 
Ὑ. ντ, 6. ἔργων ΥΠ. υπ. 4. τὸ 
πλῆθος ΥΤΙ. 1ν. 12. βαγναύσους Ὑ. 
π.δ. 1.6. ν.δ. νι. 5, τό. τοὺς 
βαναύσους πολίτας θετέον ΤΠ. ν. 1. 
βαναυσόταται τῶν ἐργασιῶν ἐν οἷς 
τὰ σώματα λωβῶνται μάλιστα ἸΙ. 
ΧΙ. 6. 

βαρβαρικὀός. ἡ βαρβαρική ΤΠ. τν. 14. 
τῆς βαρβαρικῆς ΠΠ. :Χιν. δ. βαρ- 
βαρικῶν ἔργων Ἱ. ΙΧ. δ. ᾖβαρβαρι- 
κούς ΤΙ. ΥΠ. 19. 

βάρβαρος. οἱ βάρβαροι δουλικώτεροι 
ΤΤΙ. χιν. 6. βάρβαρα Υ1ΠΠ. χτ. 6. 
βαρβάρων ΤΠ. ν. 2. ΤΠ. χιν. 6. ΤΝ. 
ΧΝΥΤΙ. 3. τισίν ΝΙΠ. Χ. 2. βαρβά- 
ροις Ἱ. Τ. 4. βαρβάρους ΤΥ. ΙΧ. 6: 
κά 

βάρβιτο». βάρβιτοι Ὑ. ΥΙ. 14. 
βαρέως, ὙΤΠΠ. χι, 28. εἶχενΥτῃ. Χ. 

Τ7. 
βασιλεία. Τ. κ. 6. ΥΤΠ. 1. 11: Χ. 

2, 36: χι. 2, ΙΟ. µάλιστα τῶν 
κατὰ νόµον ΤΠ. ΧΙν. 3. πρὸς βοη- 
θείαν τὴν ἀπὸ τοῦ δήµου Υ1ΤΙ. χ. 4. 
βασιλείας ΤΠ. Τχ. 20. ΤΠ. ΥΠ. 5: 
χιν.τ, 6 πει ἄν. α-πνα ο νι, 
Ἡ. 1: Χ.1, εἴδη (τέτταρα) ΤΤΙ. χιν. 
14. τῶν µετεχόντων Ὑ11Π. χ. ᾳ6. 

ΙΝΡΕΧ ΟΕ αβΕΕΕΚ ἨΟ0ΒΡΡΒ, 

παρέκβασι τύραννι ΤΙ. νῃπ. 5. 
ὑπαρχούσης ὙΥΠΠ. Χ. 6. αἱρετώ- 
τερον ἂν εἴη ταῖς πόλεσιν ἀριστο- 
κρατία βασιλείας 111. Χν. 1ο. ἔν 
τωι βασιλείᾳ ΤΠ. ΧΙν. 4." βασιλείαν 
τ, νι. πητιπι το Ὁι ον αι: 
χν.Ἱτο: ἅνι. 12. «ν1. Ἡ. 1, αχ. 
ο. ΥΤΠΠΙ. 1. 1ο: ΧΙ. 2. ἐἑκούσιον 
ἀρχήν ΥΠ. Χ. 37. τὴν τῶν µοναρ- 
χιῶν πρὸς τὸ κοινὸν συμφέρον ἆπο- 
βλέπουσαν ΠΠ. νπ. 3. τήν τε 
βασιλείαν καὶ τὴν στρατηγίαν ΤΙ. ΧΙ. 
1Ο. βασιλεῖαι ΤΗ. χιν.6. ΥΠ. 
Χ. 37. ταῖς κατὰ Ὑένος βασιλείαις 
ὙΤΠ. χΧ. 28. τὰς βασιλείας ΥΠ. 
ΧΙΠ. 1ο. ΥΠ. Χ. τ. 

βασιλεύς. ΤΠ. ΧΙΠ. 10: ΧΙν. 14: ΧγΙ. 
απλα αι σα 
βούλεται φύλαξ εἶναι ΥΠ. κ. ο 
εὐθὺς οὐκ ἔσται μὴ βουλομένων ΝΤΙΠ. 
Χ. 3δ. βασιλέως ΤΠ. Χ. 2. ΤΠ. Χνι. 
1. (τῷ) βασιλεῖ ΤΥ. Χτν. 2ο. ΥΤΤΙ. 
Χ. Ι7. βασιλέα 1. χτ. 3. ΤΙ. χντι, 
5. ΥΠ. 1. 1ο: ΙΤ’. 13. τὰ περὶ 
τὸν βασιλέα ΤΠΙ. Χν. τό. βασιλεῖς 
ΠΠ. 1χ. 2ο, 41: ατορ Ἡ α ασ”, 
τοὺς Ὑ.ν.2. ΥΠ. ντΠ. 2ο. βασι- 
λέων Τ1Ι. τν. 8: τχιν. 13. ΥΠΠΙ. 
λα. 
ρον βασιλέων ΤΙ. ΙΧ. 17. βασιλεῦσι 
11. ΙΧ. 33. ΤΠ. ΧΙΥ. 3. βασιλέας 
ΤΗ. Χτπ. 46. ΙΝ. χιτ. 3. τοὺς 
βασιλεῖς ΤΙ. χι. 3, 4, 9. ἀπ᾿ εὖερ- 
γεσίας 11. Χγ. 11. στασιάζευ ΤΠ. 
ΤΧ. 39. 

βασιλευτό». βασιλευτόν ΤΠ. αντ. τ, 

9) 4. 
βασιλεύω. βασιλεύειν ΤΠ. Χν. 12. πὀ- 

τερον τὸ γένος δεῖ; ΤΙ. Χν. 14. βα- 
σιλεύοντος Ὑ]. 1. 2. ἐβασιλεύοντο 
1. τ. 6, 7: ΠΠ. Χν. 11. βασιλεύ- 
εσθαι Η1. ΧΙν. 1: ΧΥ. 4, 13. βασι- 
λευομένην ΤΤΙ. Χνττῃ. 1. 

βασιλικό». 
ΧΙν. 7. βασιλικῆς 1. ΧΠ. 3. ἀρχῆς 
ΥΤΙΙ. κ. 6. μοναρχίας ΤΠ. χτν. τ. 
βασιλικόν 1.1.2. ΠΠ]. χνῃπ.ρ. ΥΤΠΙ. 
ΧΙ. 33. ἄνδρα ΤΠ. Χνπι. 1. τὸ 
βασιλικὀν ΥΠ1]. ΧΙ. 190. ᾖβασιλικήν 
1. ν. 6. ὙΠΠ. κ. 38. βασιλικαί 
τπ κσπι α. τς 8. ποτ, 
βασιλικά ΥΠ. Χ. το. βασιλικω- 
τέραν. 

βασιλικῶς. 1. ΧΤΠ. 1. 
βάσις. βάσιν Ἡ. Υ. 14. 
βεβαίως. ΠΠ. χι. 11. 
βέλος. τῶν περὶ τὰ βέλη ΤΥ. χι. 9. 
βελτίων. Ἡ. ΥΙ. Ο. βέλτιον Ἡ. 1. 3: 

π.6. π. πι, τς ΙΙ κα πει: 
κα. 4: «πει ἴον 4ἡ: αν 
πετποςο το ο, 
τιον ΤΗΥ. ΧΙ. 11. μικρόν ΤΙ. ντπ. 
23. βελτίονος δήµου ΥΠ. νι. 3. 

ἐπὶ (μὲν) τῶν πρότε- 

βασιλική 1. τπ. 4. ΤΠ. 

τὸ βέ- 



ΙΝΡΕΣ οἳ αβΕΕΚ ΊΠΟΗΒΡΣ, 

βελτίω ΥΠ. π. 3. ὙΠΙΠ.ι. 8. σκοπὀν 
ΙΙΥ. ΤΠ, 6. βελτίω μὲν οὔ ἧττον δὲ 
Φαύλην ΥΠ. 1. β. βελτίονων ΤΠ. 
ΧΙΠ. 11. ΥΠ. ΧΙ, 34. (τοῖ βελ- 
τίοσιν ΤΠ. χι. 9. βελτίους ΤΠ. χι. 
14: ΧΙΠ. 4: ΧΥΙ. 1Ο. κεἰκὸς βελτίους 
τοὺς ἐκ βελτιόνων ΤΤΤ. χτπ. 12. 

βέλτιστο». βελτίστης τάξεως ΥΙΤΙ. 1Σ. 
δ. ὑποθέσεως ΤΥ. ΧΥ. 7. βέλτιστον 
1. ΙΧ. {. οἱ βέλτιστοι τῶν πολιτῶν 
ὙΠ. οφ 26. διὰ τῶν βελτίστων ΥΠ. α, ΄ 

βία. διὰ βίας ὙΤΗ. τν. 12: χ. 37. 
βίᾳ ΥΠΠΙ. τν. 14. 

βιάζοµαι. βιάζεται ΤΠ. Χ. 3. βιά- 
ζεσθαι 1. νι.2. ΤΠ. αν. 1. ΙΥ. 
ΙΧ. δ. βιάσασθαι Τ. νι. 2. ΤΥ. 11, 
13. βιαζομένοις ΤΥ. ΤΠ. 4. τὸ βια- 
σθέν Ι. ΥΙ. 2. 

βίαιος. βίαιον Ἱ. ΤΠ. 4. ὉΥ. 1ν. 7. 
βιαίοι ΤΝ. ΧνΙ. 12. 

βίος. ΤΙ. ν. 13. ΤΝ. 1. 1. Κἄριστον 
καὶ χωρὶς ἑκάστῳ καὶ κοινῇ ταῖς 
πόλεσιω ΙΥ. Ἱ. 13. ὁ πρακτικὸς 
ἄριστος ΤΥ. ΤΠ. 7. πρᾶξις οὐ ποίησις 
1. ΙΥ. 5. στρατιωτικὸς βίος πολλὰ 
ἔχει µέρη τῆς ἀρετῆς ΤΙ. τχ. τι. ἡ 
πολιτεία βίος τις τῆς πόλεως ΥΙ. ΧΙ. 
8. ὁ βίος φαῦλος ΠΠ. τν. 12. βίου 
ΥΤΙΙ. Χ. 24: ΧΙ. 33. διὰ βίου ΤΠ. 
Χ. 11. ΤΠ. ΧΙΥ. 6, ϱ. διὰ βίου 
τοὺς αὐτούς ΤΥ. ΧΙΥ. 1. τὸ διὰ βίου 
ΊΙ. Ἱκ. 25. βίον. ἴδιον ΤΙ. νι. 8. 
κοινόν ΤΙ. νι. δ. πολιτικὸν τῆς πὀ- 
λεως ΤΙ. νι. 7. τὸν ἄλλον ΤΙ. ντ. 
1. τὸν ἄλλον τὸν καθ᾽ ἡμέραν ΤΠ. 
νι. 17. τὸν ἄριστον Ὑ. Π. 1. τὸν 
αὑτοῦ ΤΙ. ΙΧ. 20. τὸν κατ᾽ ἀρετήν 
1ΠΙ. ΧΙΠ. 12. πρὸς τὸν βίον τῆς 
πόλεως ΤΝ. νι. 7. ἂν μὴ τοῖς χαλε- 
ποῖς κατὰ τὸν βίον ὑπερβάλλῃ λίαν 
1Η. νι. 4. τὸν βίον ἐτελεύτησεν 
ΤΙ. Χ.{. ΥΤΠ. κπΠ. 6. τοὺς βίους 
ΤΥ. ΧΙΥ. 14. ἑτέρους (ποιοῦνται) ΤΥ. 
ΥΤΠ. 5. ἰδίους ΥΙΠ. ντττ, 13. 

βιόω. βιώσονται ΤΠ. ντ. 3. 
βλαβερόςε. βλαβερά ΠΠ. τκ.5. ΤΝ. νι. 

1. βλαβερόν ΤΙ. ντπ. 16. ΤΠ. αν. 
13: ΧγΙ. 2. βλαβερά ΥΠ. χι. 5. 
βλαβεροῖς πρὸς τὴν ἀρχήν ΥΙΤΙ. χι. 
15. βλαβερωτάτη ΥΤΠΙ. Χ.2. βλα- 
βερωτάται ΤΙ. 1Χ. ο. 

βλάβη. (τῇ) βλάβης ΤΥ. αντ. 11. 
βλάβη» ΤΙ. ΥΠΠ. 4. ἑτέραν ἔχει ΤΙ. 
ΤΠ. 4. μεγάλην ἔχει 1Υ. Χιν. 10. 
εἰρημέναις βλάβαις Υ. τ. 5. 

βλάβος. (πρὸς τῷ) βλάβει ΤΥ. ντ. 
δ 

βλάπτω. βλάπτει Ὑ. Ἱ. 1. µεγάλα 
βλάπτουσι καὶ ἔβλαψαν ΤΠ. κι. 4. 
βλάπτειν ΤΥ. 1. 7. βλάψαι ΤΝ. νι. 
3. βλάπτεσθαι ΤΝ. ΧΝΙ. δ. βλα- 
βήσεται ΤΙ. νττί. 23. 
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βλέπω. βλέπει εἰς ΥΙ. ΥΠΙ. 4. ἔβλεπον 
111. ΧΙΠ. 23. βλέπειν πρὸς εὐπορίαν 
1Ι. χι. 1Ο. εἰ δύο ΥΠ. τΧ. ο, 
βλέποντι ΤΥ. ΧΙν. 13. ᾖβλέποντα 
Ύ. Ἰν. 4. βλέποντες εἰς δύο ταῦτα 
11. χι. ϱ. βλέποντας ΙΥ. ΧΙ. 1. 
βλέψας ΤΥ. ντ. 1. εἶ ταὐτὸ ἡμῖν 
ὙΙΠ. π. 3. εἶδ µέρος τι βλέψαντες 
ΙΥ. 3}. 

βοηθεία. ΥΠ. γ. 7. ἡ παρὰ τῶν 
πατέρων ΙΝ. ΧγΙ. 3. βοηθείας Τ. 
ντΠ. 11: ΙΧ. 7. 11. π. 3. τῆς παρ) 
ἀλλήλων (μηδὲν δεόµενοι) βοηθείας 
1Η. νι. 3. βοηθείαν Υ ΠΠ. χ. 3. 

βοηθέω. βοηθεῖν ΤΥ. νι. 6. ΥΠ. τ. 7. 
βοηθῆσαι 1]. ν. 9. βοηθοῦν ΥΠ. 
ΙΥ. 2Ο. βοηθοῦντες ἐπὶ τοὺς ἀδικοῦν- 
τας ΤΙ. ΙΧ. 11. 

βοηθητικό». ΤΠ. Υπ. 14. 
βοηθό». βοηθόν ΥΠ. νι. 7. 
βορέα». βορέου ὙΠ. τπτ. 7. 

ρέαν ΙΥ. ΧΙ. 2. 
βόρειο». βόρεια ΤΥ. χνι. 11. 

πῃ. 6. 
βόσκηµα. βοσκηµάτων ΤΠ. ΙΙ. 21: Χ. 

6. ζῶσι ἀπὸ βοσκηµάτων ΥΠ. τν. 
11. ἐπὶ τοῖς ἀναγκαίοις βοσκήµασι 
ΝΠ. ΙΨ. 14. 

βουλαρκέω. βουλαρχοῦσι ΥΙ. χι. 5. 
βουλευτής. 111. χι. 17. βουλευτήν 

ΤΠ. ΣΧΙ. 17. βουλευταῖ ΥΠ. αν. 

κατὰ βο- 

ΥΠ. 

12. 
βουλευτικό». (τὸ) βουλευτικόν 1. ΧτΠ. 

7. Τν. πχ. 9. (τοῦ) βουλευτικοῦ 
νΠ. Ε.1. 

βουλεύω. ᾖβουλεύουσι 111. χι. τό. 
ΥΤΙΙ. ντ. 16. βουλεύσω ΥΙΤΠΙ. τΣ. 
11. βουλεύονται 111Π. χν. 7: αχνι. 
11. βουλεύσεται ΙΤ]. ΧΥ. 5. βουλεύ- 
εσθαι ΤΠΙ. 1. 11: Χι.δ. ΥΤΠΙ. τν. 
4. οἱ κύριοι τοῦ βουλεύεσθαι ΥΙ. χτν. 
ϱ. βουλεύσασθαι. ΥΙ. ΧΥ. 4. καλῶς 
1Ν.Χ. 12. βουλευόμενον ΥΙ. ΤΝ. 1. 
ΥΕ. 1 4 µέρος ΠΠ. ντ. 2... τὸ 
βουλευόμενον περὶ τῶν κοφῶν ΥΠ. 
ΧΙΥ. 2. αἱ περὶ τὸ βουλευόμενον 
(ἐπιμέλειαί) εἶἰσι τῶν κονῶν ΥΠ. 
ΥΠΠ. 21. τοῦ βουλευομένου καὶ τοῦ 
κυρίου δή ΥΠ. τν. τό. µκοινῇ βου- 
λευόμενοι ΥΠ. ΧΙΥ. 12. µβουλευο- 
µένους ΤΥ. 1χ. 1. ΥΠ. χιν. 13. 

βουλή. 111. χι. 1, 1δ. ΥΠ. νΙπ. 
17. Υ1ΙΠ. Τν. 8. δηµοτικὀό ΥΙ. 
ΧΝ. 11. ΎὙΠΙ. ΥΙΠ, 24. δηµοτι- 
Κώτατον (τῶν ἀρχῶν) ΥΤΙ. π. 6 
βουλῆς ΤΥ. Χ. 12. ΥΠ. ντ. 24. 
τὴν τὴς βουλῆς αἴρεσιν ΙΙ. νΙ. 29. 
βουλήν 11. χπ. 2. ΥΙΠΙΠΙ. 1. το. 
οὓς βουλὴν καλοῦσω ΤΠ. Χ. 6. 

βούλημα. τῷ βουλήματι τῆς πόλεως 
ΤΙ. ΙΧ. 24. βουλήµατα ΥΠ. σι. 
6 16. 

βούλησις. ΙΝ. Χγ. 1ο. βούλησω Τ. 
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νι. 22. ' τοῦ νοµοθέτου ΤΥ. ΧνΙ. 4. 
κατ᾽ ἀνθρώπων βούλησω 1. Χ. 13. 
κατὰ τὴν αὑτοῦ βούλησω 11. Χγ. 
16: ΧγΙ. 1, 2. 

βούλομαι. βούλεται Ἱ. Υ. 1ο: ΧΙΙ. 2. 
ΤΙ. ΤΠ, 2: νΙ. 16, 18: ντ. 14: ΥΠ. 
11: τι πι ας σα: 

βούλεταί γ᾽ ἤδη τότε εἶναι 
πόλις Ἡ. π. 8. βούλοντι Ὑ 11. 
ντΠ. τΤ: ΧΙ. 23. βούληται ΤΠ. νΠ. 
6: ΙΧ. 15. βουλήσεται 11. ΧΙ. 12. 
βουλήσονται Υ11Ι. νιΠ. 18. βουλη- 
θεῖεν ὙΠΠ. Χ. 6. Λβούλεσθαι 
11. ντ. 2ο. μηδὲ βούλεσθαι τὸ 
ἴσον ΥΙ. ΧΙ. 10. βουλόµενος 11. νΙ. 
4: ΥΙΠ. 1. βουλομένῳ ΤΙ. ΧΙΠΙ. 11. 
τὸν βουλόμενον ὙΠ. 1. δ. τὸ βου- 
λόμενον (µέρος) δεῖ κρεῖττον εἶναι 
ὙΙ. ΧΙΙ.1. τὸ βουλόμενον τὴν πολι- 
τειάν ΥΙΤΙ.ΙΧ.5. βουλόμενοι Υ11Ι. 
ΤΠ. 4: ΥΠ. 13. βουλομένων ΤΙ. 1. 1. 
ὙΤΤΙ. χι. 1Ο, 1δ. μὴ βουλομένων 
ὙΥΤΠ. Χ. 38: χι. Ιδ. τῶν βουλο- 
µένων καὶ δυναµένων ΤΠ. Χ. 15. 
βουλομένους ΤΤΙ. αν. τ/. 

βούς. βόες ΤΙ. τῃ. 9. 
βραδύς. βραδεῖς ΤΤΙ. χτι. 7. 
βραχύς. βραχεῖα Τ. ντ. 12. πλὴν 

εἴ που βραχύτι Υ1Ι1Ι. ν. 7. βραχύν 
(χρόνον) Ὑ1]. ν. 6. βραχέων ΥΙ. 
1ν. 24. 

αἱ 

γάλα. γάλακτος Ι. ΥΙΠ. 1ο. πλη- 
θύουσα τροφή ΤΥ. ΧνΠ. 1. 

γαμικός. γαμική 1. ΤΠ. 2. Ὑγαμικὴν 
ὁμιλίαν ΤΥ. χνῃ. τ. 
ΥΤΙΙ. τν. 7. 

γαμίσκοµαι. γαμίσκεσθαι ΤΥ. χνι. 7. 
γάμος. γάμους Υ1ΤΙ. νι. 1/. 
γειτνίασις. γειτνίασιν 1. 1Σ. 1. 
γειτνιάω. γειτνιῶσι ὙΠ. ΧΙ. 2. Ύειτ- 

νιῶντες ΤΙ. ΙΧ. 4. ΤΙΝ. 1. 18. 
γειτνιῶντας ΤΙ. ντι. 14. ΤΥ. Χ. 12. 
τόπους 11. νι. 7. γειτνιώσας πόλεις 
ΤΙ. ΤΚ. 3. Ἅγειτνιῶντα µέρη 1ΤΥ. 
χηῤα; 

γελοῖος. ΤΤΙ. ΧΤΙΙ. 14. γελοῖον ΤΤΙ. 1. 
εν, πα τδι 

Ὑένεσις. ΤΥ. Χν. δ: χγι. 1ο. ΥΠΙ. 
Χ. 3. Ὑενέσεως Ι. 1.2. ΤΥ. Χνι. 
Τ4. Ὑένεσιν ΙΥ. Χν. δ. ἀρετῆς ΤΥ. 
ΙΧ 

ἐκ γαμικῶν 

ες 
γενετή. ἐκ γενετῆς Ι. Υ. 1. 
γενναῖο». γενναίων Υ1. ΧΙ. 2. γενναιό- 

τεροι 111. ΧΙΙ. 2. 
γεννάω. γεννᾶν ΤΠ. νι. 12. ΤΥ. χτι. 

2. γεννήσας 1. ΧΠ. 3. γεννήσαντα 
ΤΙ. 1Χ. 18. γεννήσαντας ΤΙ. 1ΠΠ. 8. 
γεννωµένων ΤΙ. νι. 1ο. ΤΥ. Χνι. 4. 
γεννωµένοις 1Υ. Χνι. 12. Ἅγεννη- 
θέντων ΤΙ. νι. 12. γέννησις γεννή- 

ΙΝΡΕΣΧ ΟΕ αΕΕΕΚ ἨΟἨΠΡΒ, 

σεωςΤΥ. ΧνΙ. 5. τῆς εἶς τὸ φανερὸν 
γεννήσεως ΤΥ. ΧνΙ. 17. γεννήσεις 
ἀγαθῶν ΤΥ. κ. 7. 

Ὑένος. 11. κι. 4: κᾳ. 8. ΤΠ. τῃ. 6: 
ΧΙΥ.2: ΧΥ. 12: ΧνΙΙ.4, 5. ΙΠΥ.Π. 
ο ας οι. να σ ς6, 
κατὰ γένος ΤΝ. κιν. 5. ὙΤΙΙ. νπῃ. 
20: Χ. 38. κατὰ γένος ἄρχειν ΤΠ. 
ΧΙΠΙ. 7. ἕν τι τὸ γένος ΤΥ. ντ. ή. 
περὶ γένος ἕν τι τελείαις ΥΠ. 1. 1. 
Ὑένους Ὑ 11]. Χ. 3. ἐκ γένους ΤΙ. 
ΧΙν. 14. κατὰ Ὑένους ΥΠ. κ. 7. 
γένει 1. ΧΙΙ. 2. Ι]. χν.1ς5. ΥΠ. 
ΤΠ. 7. τῷ γένει ἴσους ΤΠ. ΧΙΠΙ. 14. 
(τῷ γένει) ὁμοίων καὶ ἐλευθέρων 1ΤΙ. 
1Υ. 13. αὐτῷ τῷ γένει ταύὐτὸν ΤΥ. 
ΧΙΝ. 56. ἐν τῷ αὐτῷ γένει. 
γενῶν ΤΙ. ΙΧ. 7. ἐκ τιῶν γενῶν ΤΙ. 
Χ. ΙΟ. Υγένεσι ΤΠ. κ. 12. γένη 
1Υ. εκ 1. ΥΠ. 1Υ. δ. πλείω ΤΠ. 
ΧΙΥ. 2. 

γέρας. ΤΙ. Χ. 11. 
γερουσία. γερουσίαν ΤΙ. ΤΧ. 22. ΧΙ. 3. 
γέρων. γέροντες 11. χ. 6. ΤΠ. τ. το. 

γερόντων ΙΙ. ντ. 4: χι. 5. τὴν 
τῶν γερόντων ἀρχήν ΤΠ. ντ. 17: ΙΧ. 
24. Ὑέρουσι ΤΙ. Χ. 7.' γέροντας ΤΙ. 
Χ. 1Ο. ΥΠ. ΙΧ.Ο. τοὺς ἀφειμένους 
τα: δ. 

γευστός. γευστοῖς Ὑ. ν. 29. 
γεωμµέτρης. γεωμέτρην ΤΠ. ΧΙ. 12. 
γεωμετρικό». γεωμετρικῶν ΤΠ. τι. 

12. 
γεωργέω. γεωργοῦσι 11. ντπ. 1ο: Χ. 

5. ΥΠ. Τν. ΙΟ. γεωργήσει δύο 
οἰκίας ΤΙ. ΥΙΠ. 12. γεωργήσουσι ΤΙ. 
ΥΙΠΙ. ΤΙ. γεωργεῖν ΤΠ. ν. 2, 17. 
ΥΠ. 1ν. 15. (τὸ) γεωργοῦν ΤΙ. ν1πΠ. 
11. ΤΥ. Χ. 1. γεωργοῦντες ΥΙΙ. 
ΙΝ. 13. γεωργούντων ΤΠ. ν. 3. τὰ 
ἴδια ΤΙ. νιπ. 11. τὴν χώραν ΤΥ. 
νι. δ. γεωργοῦντας 1Υ.Χκ.ο. ὗΙ. 
1ν. 18. Ὑγεωργήσοντας ΤΥ. κ. 131. 

γεωργία. γεωργίας 11. 1Τν. 1: ν. 8. 
ψιλῆς καὶ πεφυτευµένης 1. ΧΙ. 2, 7. 
γεωργίᾳ ὙΠΙ. τν. τ1. γεωργίαν 
ζῶσαν γεωργοῦντες Ι. ΥΠ. 6. 

γεωργικός δῆμος. Ὑ ΠΠ. 1ν. 1. γεωργική 
1. ΥΙΠ. 3. γεωργικόν ΥΠ. τ. 4: 
νι.2. ΥΠ.1. δ: νι. 1. 

γεωργός. 111. ΙΧ. το. γεωργόν ΥΠ. τν. 
12. τὸν δῆμον Ὑ ΠΠ. 1ν. δ. γεωργοί 
1Ι. ντ. 8,1ο. ΥΠ. 1ν.Ο. γεωργῶν 
11. 1ν.ο: νι. 4: νΙΠ. 3. ΙΥ. ντ. 
ο. ΥΠ. Ιν. 12. γεωργοῖς ΤΠ. 1ν. 
αν. 18-26 Εν ααηι 

γή. γῆς ΤΠ. ντ. 12. γῆν ΤΙ. ντ. 6: 
Υπι. 8: ΙΧ. 36. πλείω γῆν μέτρου 
τινος. 

γηγενής. γηγενεῖς ΤΙ. ντιπ, 21. 
γενῶν 1. ντ. 21. 

γήδιον. γηδίου κτῆσω Υ ΤΙ. ν. 8. 
γήπεδον. γήπεδα 11. νΥ. 2. 

γη” 
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γἼρας. σώματος καὶ διανοίας ΤΙ. 15. 
48. | 
γηράσκω. γεγηρακότων ΤΥ. χνι. τό. 
γίγνοµαι. Ὑγίγνεται ΤΙ. τ. 3. ΤΠ. χν. 

1. ΧΥΠΙ.1. ΎΠ1Ι. ΤΠ. 1. γιγνόµεθα 
Ύ. γν. τό. Ἠγίγνονται ΤΙ. πι. 5. 
ὙΥΤΙΙ. τ. 8. 1. 1. ἐγίνετο ΤΤΙ. χιτ. 
33. ἐγίγνοντο ΤΙ. χΙν. 12. Ύγε- 
γόνασι ΥΠ. ν. 6: χ. 4: χτι. 6. 
γεγένηνται ὙΠΤΠΙ. 1. 2: χΧ. 17. 
ἐγένετο Ὑ ΠΤΙ. 1. 3. γίνωνται 11. ν. 
δ. γένηται 111. ΧΙΠΙ. 24. γένωνται 
ὙΤΙΙ. Τν. 1. Ὑένοιτο ὙΠ. 1. 4. ὅτε 
γένοιτο ΥΠ. ν. 6. γίγνεσθαι 111. 
Χν. α, 11, 13. ΧΝΙΙΠΙ. 2. ΥΠ. 1. 6. 
γεγονέναι 11. ΥΤΙΙ. 19. Ὑγένεσθαι 11. 
πι. 6. ΤΠ: πιν. 12: Χνπ. 5. ΥΠ. 
ΤΥ. 5. Ὑιγνομένη ΥΠ. 1. {. μία ΤΙ. 
Τ. 2. οὐ Ὑιγνόμενον τοῦτο Ὑ. 1. 1. 
γιγνοµένου ΤΠ. χιπ. 17. ΥΠ. ΧΙν. 
15. Ὑγιγνόμενοι 111. χν. 12. Ύγιγ- 
νόµεναι 1Τ1Ι. χῖν. 11. Ὑγιγνόμενα 
11. 1ν. 9. ΙΥ. ΧΙν. 22. Ύγιγνομέ- 
νων ΤΙ. Υ. 3, 11. ΤΠΙ. Χν. 12. ΤΥ. 
ν. 4. διὰ τὴς αἰσθήσεως ΤΥ. ντ. 9. 
γιγνοµέναις ὙΠ. 1. 1. γιγνομένας 
ὙΥΤΙΠ. ν. 4. γεγονότων Ὑ. Υ. 13. 
γενόμενος τῶν ἀρχόντων ΥΙΙΙ. τν. 
7. γενομένη ὙΠ. Ἱ. 4. γενομένης 
(στάσεως) Ὑ1Ι. τν. 7. γενόμενον 
11. ΤΠ. Ν. γενόµενοι ἄλλοι ΤΙ. 11. 7. 
γενοµένοις 1Υ. Χν. 1ο. εὐθὺ Ύενο- 
µένοις 11. ν. 26. 

ιγνώσκω. Ὑιγνώσκουσι ΤΙ. χι. 14. 
γινώσκειν ΤΙ. 1ν. γνῶναι ΤΠΙ. 
ΧΙ. 14. ΥΙΤΙ. ΥΠΙ. ϱ. γινώσκοντες 
ΤΠ. ν. 16. 

γλαφυρός. γλαφυρώτερος τῶν νῦν νοµο- 
θετῶν ΤΙ. χτ. 11. 

γλαφυρῶς. ΤΙ. χ. . 
γλισχρός. γλισχρῶς ΤΙ. νπ. 7. ΤΠ. 1. 

δ. ΥΤΙΙ. χι. το. 
γλισχρότης. γλισχρότητα ΤΥ. ν. 2. 
γλίχομαι. Ὑγλιχόμενοι τοῦ ζην 111. νι. 

5. 

γλυκύ», γλυκύ ΤΙ. τν. 8. 
γλυκύτης. γλυκύτητος φυσικῆς 111. νι. 
ο Ἐ 

γνήσιο». Ὑνησίων πολιτῶν 111. ν. 8. 
γνησίους Υ ΤΙ. τν. τό. 

γνώµη. γγώμῃ 11. χνι. 5. 
αὑτῶν γνώµην ΥΠ. Χ. 3. 

γνωρίζω. γνωρίζειν 1. χιτ. 13. ΤΠΙ. χν|. 
εν αντ ντ. Ῥτ Σο. 
γνωριζόντων ΤΙ. 1ν. 1. 

γνώριµος. γνώριµον ΤΥ. Χ.1. οἱ γνώ- 
ριµοι ΥΙΤΙ. ΤΠ. 4, 7, 14: 1ν. 9: Υ. 4, 
3. Ὑνωρίμων ὙΠ1Ι. τπτ. 7. τῶν 
γνωρίµων ΤΥ. υπ. 5. ΥΙ. ΤΠ, 5, 4, 
22. ΥΠ. τν. 17. ΥΠ. τν. 9: στ. 
ϱ. τῶν λεγομένων γνωρίµων ΥΠ. 1. 
21. ἐκ τῶν Ὑγνωρίμων ΤΙ. κπ. 6 
Ὑ11Ι. νι. 4. τοῖς γνωρίμοις ΥΠ. 

κατὰ τὴν 

42ὔ 

νπ. 6. ΥΤΙΠΙ. κ. 12: ΧΙ. δ. ἍΆγνω- 
ρίµους ΥΙ. νΙΠ. 4. τοὺς γνωρίµμους 
ΥΠ. ν.ᾳ. ΥΠ. ν. 5: νῃ. ο: Χ.2: 
ος 

γνώσις. ΥΙΤΙ. χι. Ρ. 
γοῦν ΤΙ. ντι, 18: 1ΙΣ. 8ο. ΤΙ. χΙν. 

κο 
γράμμα. γράμματα Ύ. ΤΠ. 1, 7. κατὰ 

γράµµατα 111. χνι. 6, 9. Ὦἄρχειν 
Εν απ τετ ΠΠ. Αν. αι κἀανὰ τὰ 
γράμματα ΤΠ. ΙΧ. 23. τὴν τών 
γραμμάτων µάθησω Ν. ΤΠ. 11. ἐκ 
τών γραμμάτων 111. Χνι. 11. 

γραμµατικό». Ὑγραμματικήν ΎὙ. ΤΠ. 
1. 

γραφεύς. 111. ΧΙΠΙ. 21. Ὑγραφέων Υ. 
ν. 41. 

γραφή. γραφήν ΤΥ. ντι. 10. γραφαὶ 
περὶ συμμαχίας ΠΤΙ. ΙΧ. 7. γραφάς 
ΙΥ. ΧνΙΙ.9. γραφὰς δικών ΤΥ. χῃ. 
|. ταινα 

γραφική. Ὑ. ΠΠ. 7. Ὑγραφικήν Υ. ΠΠ. 
το αλ. 

γράφω. γράφειν ΤΙ. ΥΙΠΙ. 6. γράφων 
ΤΙ. ντ. 4. Ύγραψάντων ΤΥ. χ1γ. 16. 
γράφονται παρανόμων 1. ΥΙ. 2. γέ- 
γραπται ΙΙ. ΥΙΠ. 15. γραφῆναι ΤΠ. 
ΥΙΠΙ. 232. Ὑραφομένους ὙπΠ. ν. . 
τοῦ γεγραμμµένου 111. ΧΙ. 4. Ύεγραμ- 
µένης ΤΙ. νΤΙΠ. 13. γεγραμμµένον ΠΠ. 
Ἱ. 3. γεγραμμένους 1. νΙΠ. 21. 
ΥΤΙ.ν.2. τὰ γεγραμμένα διὰ τέχνης 
ΙΤ. ΧΙ. 4. γραφέντας ΤΠ. νΙ. 1. 

γρυπό». γρυπόν ΥΤΤΙ. τς. 7. 
γυμνάζω. τοὺς νεοὺς γυμνάζειν Υ. 1ν. 

4. γυμνάζωνται ΥΠ. ΧΙΠΙ. 4. Ύυμ- 
νάζεσθαι Ὑ]. πτΙΠ. 4. γυμναζόµενοι 
ΤΠ. Χνι. δ. γυμµναζοµένων ΤΤΙ. νι. 
7. γυμνασθῆναι 1]. χἩπ. 7. Ύγυμ- 
νασθείς ὙΠΠ. ντ. 9. γεγυμνάσθαι 
ΙΥ. χιν. 17. γεγυµνασμένοι ΥΤΠΙ. 
ΙΧ. 13. τὰς ἕξεις ΥΠ. τν. τή. 

γυμνάσια. γυμνασίαν ΥΠ. χιτ. ῃ. 
γυμνασιαρχία Υ ΤΙ. νττί. 22. 
γυμνάσιον. γυμνάσια 11. Υ. 1ο. ΤΝ. 

ΧΙ. 4: ΧΥΠ. 6. Υ. Τν. Ἰ. Ύγυµμ- 
νασίοις Υ. 1ν. 4. 

γυμναστικό». γυμναστική ΤΙ. νπτ. 18. 
Ὕ. πῃ. 7: ν. 3. γυμναστικοῦ ΥΠ. 
1.2. Ὑγυμναστικῆς ὙΠ. 1. ι. Ύυμ- 
ναστικῇ Ὑ. ΠΠ. 13: Ιν. 7. ἍΎγυμ- 
ναστικήν ΤΙ. νι. 7. ΎΥ. τῃ. 1. 

γυμνικός. γυμνικοῖς (ἀγῶσω) 111. χτῃ. 
7. γυμνικούς ΥΠ. ΥΠ. 22. 

γυναικοκρατέω. Ύυναικο κρατούμενοι ΤΙ. 
1κ. 7. 

γυναικοκρατία Υ1ΤΙ. χι. 11. 
γυναικονοία ΥΠ. νπι. 22, 393. 

γυναικονόµος Ὑ]. Χν. 3. 
γυνή ΤΙ. ΙΧ. 6. λάλος γυνή ΤΤΙ. 1ν. 

17: 

γυναικός 1. Χπι. 4. ΤΤΙ. τν. 16, 17. 
Ύ11Ι. Χ. 19. γυναικὸς ἄρχειν πολι- 
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τικῶς Τ. Χτ. 1. γυναικὸς καὶ ἀνδρὸς 
οὐχ ἡ αὐτὴ σωφροσύνη οὐδ᾽ ἀνδρία 
καὶ δικαιοσύνη 1. ΧΙΠ. ϱ. Ίγυνᾶικα 
ακους». π πο πο σα 
τα. 3. Ύυνᾶικες πο ἑχευίσε, 
γυναικῶν ΤΙ. 1. 3: νι. 1. ὉΙ. Χν. 
ο. “11. 11ο.  νΙ κ.α απ. 
33. ἐπὶ τῶν Ὑγυναικῶν 1. ΤΑΔ. 6. 
τοὺς ἀπὸ γυναικῶν 111. ν. 8. γυναιξί 
11. πῃ. 2. ὙΠΙ. ΥΠΙΠ, 23. πεντή- 
κοντα ΤΥ. ΧνΙ. 5. Ύγυναῖκας ΤΙ. 1ΠΠ. 
9: Υ. 16. ΎὙΠΠΙ. ΧΙ. 23. Ύγυναῖκας 
κοωφὰς τὰς δὲ κτήσεις ἰδίας ΤΙ. ν. 24. 
τὰς γυναῖκας συμπολεμεῖν καὶ παιδείας 
µετέχειν τῆς αὐτῆς 11. νι. 3. τὴν 
περὶ τὰς Ύγυναῖκας κοφότητα 1]. 
να κ. 

Δ. 

Δαιμόνιο. τὰ δαιμόνια ὙΠ. ντῃ. 

δισυμόν ΤΠ. χι. τ/. δαιτυμόρει γ. 
ΤΠ. 

δι οίνα. δανείζει ΠΠ. τν. 9. 
δαπανγάω. δαπανῶσι ΥΠ. ντῃ. 2. 

δαπανᾶν ἀνάλωμα ΤΙ. ΙΧ. 31. ὃδα- 
πανῶντα Υ ΠΤΙ. ΧΙ. 19. δαπανήσας 
1Π. χι. 12. δαπανήσαντες 1. χι. 
12. δαπανωµένην ΥΙΙΙ. ΧΙ. το. 

δασυπούς. τῶν δασυπόδων ΠΤΙ. κιτ. 
14. 

δαπανή. δαπάνης ΥΤΙ. ντι. 6. ἐκ μιᾶς 
δαπάνης ΤΠ]. χι. 2. δἀπάνην ΤΠ. 
γπ. 17. τὴν τῶν συσσιτίων ΙΥ. κ. 
11. αἱ μικραὶ δαπάναι Υ1ΠΠΙ. ντ. 
2. δαπάνας ΥΠ. ν. 6. 

δαπάνηµα. τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς δαπανή- 
µατα ΙΥ. Χ. 1ο. 

δαπανηρό». δαπανηρὰς (λειτουργίας) 
ΥΤΙΙΠ. ντ. 29Ο. 

δέησις. τὰς δεήσεις 1. ΤΧ. 5. 
δεῖ, απ δο σσ ο Φμ. 

κι. ο, αἱ απ. αν ὃν 
πι 1. τι απ. πε 6 
δεῖ τούτων ΤΙ. χπ. ϱ. ΄ ΤΠ. τχ. 
8. δεήσει 1. ΧΙΠ, 13. ᾖ1Π. τι. 
6. ΤΠ. κπι. 7: ἅγνι.ο. δε ΥΤΙΙ. 
ΧΙ. 27. δέοι 1. ΧΙ. 4. δεν Ἱ. 
χιτπ,.δ. 1. Σα α.4;. κπε ας. 
ΧνΙ. 13. (ὧὦ9) δέον 11. νι. 18: χΙΠ. 
14.. ΝΕ. κ. το, 

δείδω. δεδιότα ΤΥ. 1. 4. δεδιότες Υ1Ι1Ι. 
τ. 4: ΥΙ. 12. 

δεικνύω. δεικνύουσι 11. Χπ. ϱ. δείξῃ 
11. νπ. 6. ἐδείχθη ΤΙ. Χνττ. 1. 

δειλία. δειλίαν 1. ΧΙΠ. 12. 
δειλός. 1. ΧΙΠ. 56. δειλὸς ἀγήρ 11. 

τν. τ7. 
δεῖνα. τοῦ δεῖνος ΤΙ. ΠΠ. 5. 
δεινός. δεινόν Ὑ ΠΠ]. χτ. 17. δειοῦ 

περὶ νοµοθεσίαν ΤΙ. ΧΙ. 7. δεινοὶ 
λέγειν ΥΤΤΙ. ν. 7. 

ΙΝΡΕΧ ος αΒΕΕΚ ΠΟΕΗΡΕ. 

δειπνέω. δειπνεῖν ΥΙΤΙ. κ. 21. 
δεῖπνον. δεῖπνα τὰ συµφορητά ΤΠ. 

ΧΙ. 2. 

δεισιδαίµων, δεισιδαίµονα Υ 111. κ. 
26. 

δέκα. ΥΤΠΙ. ττ. 5. 
δεκτικός. δεκτικὀν ΥΠ. 1ν. 8. 
δεσπόζω. δεσπόζωσι τῶν πέλας ΤΥ. τ. 

δ. δεσπόζει 1. τῃ. 4: σι. 4, 9. 
1Υ. πτν. 21. τῶν πολλών ΤΥ. χιν. 
17. δέσποζον φύσει Ι. Ἡ. 2. ΤΥ. 
ΤΠ, 16. 

δεσποστό». τι φύσει δεσποστόν ΤΠ. 
ΧΥΠ. 1. δεσποστῶν ΙΥ. πΠ. 15. 

δεσποτεία. Ἱ. τά. {: ντ. 1: ΤΠ. νι. 6. 
τοῖς μὲν δοκεῖ ἐπιστήμη τις, τοῖς 
δὲ παρὰ φύσιν τὸ δεσπόζειν 1. ΠΠ. 4. 
δεσποτείας ΤΠ. νι. 3. ΙΥ. κιν. 
21. τὴν δεσποτείαν οὐκ ἐνδέχεται 
ων λῴλς. Φθειροµένου τοῦ δούλου Τ11. 
ΥΠ. 

οκσην. 1.τ. α. πι δι. τα, ᾱ- 8, 
4. δεσπότου Ι. τν. 5: τῃπ.5. ΤΙ. 
τν. 6: τι. 6. δεσπότῃ 1. τ. 4. 
δεσπότην 1.1.2. ΤΠ. τν. 13. 

δεσποτικό». ΥΠ. 1ν. 27. δεσποτική Ἱ. 
τῃ. 2: ΧΠ,. χἆ. ΠΠ. 1ν. ττ: Υπ. 
. ἀρχή ΤΠ. 1ν. τι, 14. ἐπι- 
στήµη ἡ χρηστικ] δούλων 1. ντ. 4. 
κατὰ νόµον ΤΙ. ΧΙν. 14. δεσποτικὴ 
μοναρχία τῆς πολιτικῆς κοινωνίας ΤΠ]. 
ΥΙΠ. 32. δεσποτικοῦ ΙΠΥ. τῃ. 1. 
δεσποτικὀν 1.1.2. ΙΥ.Π.8δ. ΥΤΠΙ. 
ΧΙ. 13. δεσποτικήν 1. ν. 6. 1Ιν. 
ΧΙΥ. 7: ἀρχήν ΤΠ. χιν.6. ὉΙ. σι. 
7... διδασκαλικὴν τῶν ἔργων Ι. χτῃ. 
14. πολιτικὴν εἶναι 1Υ. τ. 1. 
δεσποτικοί ΥΙΙΙ. χι. 1. δεσποτικά 
ὙΙ. τν. 28. δεσποτικαί ΤΤΙ. ντ. 11: 
ΧΙΥ. 11. δεσποτικάς ΥΤΠΙ. νι. τό. 
δεσποτικωτέρας ΥΠ. ΤΠ. δ. ΎΥΤΙΙ. 
Μη 

δεσποτικῶ». ὙΠΤΙ. ΧΙ. 1ς. ἄρχειν ΥΠ. 
Χ. 3. γιγνόμενον ΤΥ. π. 7. 

δεῦρο. ΤΥ. πγνι. 4. 
δεύτερος. πλοῦς 111. ΧΙΠ. 23. δευτέρα 

1τ{. αν. 1: Νε πο τν. 
ΧΙ. 3. δευτέρου ΥΙΠΤΙ. ΧΙ. 15. δεύ- 
τερον ΥΙ. τ. α: 1Υ.0. 

δέχοµαι. ἐδέξαντο ΠΤΙ. ττ. τι. δέ- 
χεσθαι Ὑ. ΥΠ. δ. δέξασθαι ΤΝ. 
γΙ. 4. δεχοµένους ΤΥ. νι. 1. ὃδε- 
ἑάμενοι Υ ΤΠ. ττ. 11. 

δέω (8). δεθῆναι ΠΠ. ντ. 15. 
δέοµαι. δεῖται ΤΥ. τΧ. 5. Υ. πί. {. 

δέονται Τ. υπ. 1ο. ΥΠ. τν. 1 8" 
ἀνθρώπων 1. νπ. 14. τῶν αὐτῶν 
ΎΤΙ. ν. 7. Φυλακῆς ΥΤΙ. ντ. 12. 
Ὑ1ΙΠΙ. χι. 3ο. δεήσονται Τ. ν. 
1. ΙΠΥ. Χν. 4. δεηθῇ ΥΠ. 
ΧΙ. 31. δεηθῶσιν 11. ν. 7. δεῖ- 
σθαι ΤΠ. ΧΙΠ. 33. µηθενός ΤΥ. 
γ. 1. δεόµενον 1Ι1Ι. 1. 5. δεοµέ- 
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νην ΥΙ. 1. 6: Ἱν. 12. 
ΝΕ. 13, 
δῆλος. δῆλον ΠΠ. νι. 10: ντ. 7: Χ. 5: 

πι τε ο τι ενσα. αα ας: ΧΠ. 
1 6: χα Ἰ, ατς αν. ὁ: χτι. δ. 
ΥΠΠ. ΤΠ. ο: ΥΠ. 4. 

δηλόω. δηλοῖ ΤΗ. ΧΙΝ. 4, 1ο. δηλοῦσι 
ΤΙ. ν. {. ἐδήλωσαν ΤΠ. ΙΧ. 1ο, 209. 
δηλοῦν ΤΙ. ντ, 1. δηλῶσαι ΠΠ. 
ΧΙ. 10. τῶν δηλούντων τὴν πολι- 
τείαν Υ1. 1. 1ο. 

δηµαγωγέω. δηµαγωγοῦσι 111. γ. 
7. ἐδημαγώγουν Υ111. νι. 6: χπ. 
1. δημαγῶσω ΥΙΙΙ. νι. 6. ὃδηµα- 
γωγεῖν ΥΠ. χι. 33. δηµαγωγεῖν 
αὐτούς ΤΙ. ΙΧ. 20. δηµαγωγοῦντος 
τὸν υἱόν ΥΠ. κ. 41. δηµαγω- 
γοῦντες ΥΠ1Π1. ν. το: νι. 6, 7. δη- 
µαγωγούντων ΥΠ. νι. 5 

δηµαγωγία. ΥΙ1Ι. νι. 6. δηµαγωγίας 
ΥΤΙΙ. κ. 6. 

δηµαγωγό». ΤΝ. τν. 26. ΥΤΠ. ν. 6: 
ντ.ό6: χιτ. 12: ΧΙΠ.4. ὁ δηµαγωγὸς 
καὶ ὁ κόλαξ οἱ αὐτοὶ καὶ ἀνάλογον 
ΥΠ. ΤΝ. 26. δηµαγωγοί ΥΠ. 1ν. 
17. ΥΠΙ.τ., Τ: νι. 6: ΙΧ. το. 
δημαγωγῶν ΤΙ. χπ. 4. ὙΠΠΙ. ν. 1, 
2. δηµαγωγούς ΥΠ. τν. 25. ΥΠ. 
ν. 3. ἴἔλαβε φαύλους δηµαγωγούς 
ΤΙ. χτ. 5. 
ο. δηµεύσεως ΥΠ. χιν. 3. ὙΠΙ. 

δεόµενα Υ. 

γ. 5. 
ημεύω. δηµεύουσι Υ1Ι. ν. 3. δηµεύειν 

ὙΥΤΙΙ. ν. 4. τὰ κτήµατα ΥΠ. ν. 
56. δηµεύοντες ΥΠ. στ. 3.” 

δηµηγορέω. δημηγορούντων 111. χιπ, 

14. 
δημιουργία. δημιουργίας πι σκ, 4. 
ο νκής δημιουργικόν ὙΠ. 1ν. 

τό. 
δημιουργός. δημιουργός ΤΠ. σι. 11. 

δημιουργὸν τῆς ἀρετῆς ΤΝ. τΧ. 7. 
δημιουργοί ΤΙ. τν. 12. νόμων ΤΙ. 
ΧΠΙ. 1, 13. δημιουργοῖς ΤΥ. 1ν. 3: 
ΥΠ. 3. τοὺς ὑπὸ τῶν δημιουργών 
πεποιηµένους ΠΤΙ. τ. 2. 

δηµοκρατέοµαι. δημοκρατοῦνται ΤΙ. 
ΠΠ. 2. δημµοκρατεῖσθαι ΤΙ. νι. 17. 
στι ανα Οδ, οὐ έσα π8. 
ὅτι µάλιστα δημοκρατεῖσθαι Υ ΠΠ. ν. 
2. δηµοκρατουµένῃ ΥΠ. κι. 14. 
δημοκρατούµεναι ΤΠ. χιπ. 16. 
ταῖς κατὰ νόµμον δηµοκρατουµέναις 
ΥΤ. 1ν. 26. 

δημοκρατία. ΤΙ. νι. 16: ΤΧ. 2ο. ΤΙΙ. 
πμ τ, ΙΕ τα.: πε δ, }: τ. 4, 
4. ἡ μάλιστ᾽ εἶναι δοκοῦσα ΥΠ. τί. 
9. κυρίως ΥΠ. τν. 31, οἱ ἐλεύθεροι 
καὶ ἄποροι πλείους ὄντες ΥΙ. τν. 6. 
ὅταν Κύριον τὸ πλῆθος ΤΠ. ντ. 4. 
ὅταν οἱ ἄποροι (ὥσι κύριοι) ΤΠΙ. ντ. 
2. πλείους καὶ μὴ µία ΥΠ. 1. 11. 
πολιτείας παρέκβασις 11. νῃΠ. 65. 

4οή 

πρὸς τὸ συμφέρον τών ἀπόρων 11. 
ΥΠ. 5. πρώτη ΥΠ. ΥΙ. 22. δήµο- 
κρατίας ἨἩ. νι. 18, 22. ΥΠ. Π. τ: 
ο. ο ο κ ετεκ 8:-χ. 
11. ἐσχάτης ΥΠ. κ. 3456. ὧς 
οὔσης ΥΠ. ΙΧ. 7. δημοκρατίας καὶ 
ἀρετῆς µίξις ΥΠ. ντι. 4. ἐπὶ τῆς 
δημοκρατίας Ὑ 11Η. ν. 4. δηµο- 
κρατίᾳ ΙΙΠΙ. Χνι. τι. ἐν δηµοκρατίᾳ 
πολίτης. δηµοκρατίαν 111. Χγ. 12, 
ιδ το σετ. τπτ Ἐν ἑψατε, 
11. ο: τν. δ, οἱ πα, δ. αι στ. 
ΧΙ. ΙΟ. αὐξῆσαι ὙΠΠ. τν. 1δ. ἐν 
ᾗ οἱ ἄποροι πολλοὶ τὰς ἀρχὰς ἔχουσιν 
111. ντΠ. 4. καταστῆσαι τὴν πά- 
τριον ΤΙ. ΧΠ. 2. µετριωτάτην ΥΠ. 
ΤΙ.2. μίαν ΥΙ. 1. δ. ὅπου κύριον 
τὸ πλῆθος ΥΙ. 1ν. 1. πέφυκεν εἶναι 
ΥΊΙ. ΧΙ. 3. ποιεῖν ὙΠΙ. τν. τ. ποι- 
εἶσθαι Ὑ 11. τν. 14. εἰς τὴν νῦν δη- 
µοκρατίαν 11. Χτι. 4. παρὰ δηµο- 
κρατίαν ΥΠ. νπ. 1. δηµοκρατίαι 
ΥΤΠΙΠ. Υ. 1: νι. 1δ. δημοκρατιῶν 
ΥΤΠΙΠ. ν. 11. τεττάρων οὐσῶν ΥΠ. 
1ν. 1. δηµοκρατίαις ΤΙ. ν. 7: ντ. 
6. ΥΙ. Ἱ. 11. ἐν ταῖς δηµοκρα- 
τίαις ΤΠ1. νι. 2. Ιν.1χ.ο. ΥΙΤΙ. 
τ. 16: ΤΠ. 5, 6, δ. δημοκρατίας 111. 
ΧΙΠΙ. Ιδ. µικράς Υ1Ι. νπΠ. 7. πολι- 
τείας οἱ πρότερον ἐκάλουν δηµο- 
κρατίας ΥΠ. ΧΤΠ. 11. 

δημοκρατικό». νόμος ΤΠ. Χ. 5. ὃδη- 
µοκρατικὴ πάµπαν ΥΠ. ΥΠ. 2. δη- 
μµοκρατικῆς ὙΠ]. Ἡ. ἹΙ. ὃδηµο- 
κρατικὀν 1. ΙΧ. 32. ΙΥ. χι. δ. 
νῃπ, π.ό πε τα. τὸ 
κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς ΥΙ. τχ. 4 
(τὰς) δηµοκρατικάς (πολιτεία) 111. 
ΧΝΠΙ. 6. δημοκρατικά ΤΠ. νι. 18. 

δῆμος. ΨΙ. τι. 6: τν. 4,5. ΥΠ. 1. 
8ὲ αλ. ἔσχιτὰ' ὂε, κα Ίτεο υοἳ 
ὅμοιοι ΝΤΙΠ. ντ. 6. ὅταν οἱ ἐλεύ- 
θεροι κύριοι ὥσω ΥΠ. Τν.3. οὐκ ἔστι 
111. 1. 1ο. ὁ δΏμος ΤΙ. ΙΧ. 21, 22: 
χιτ Με κ ο] πο. ΥΠ τα. 
εν ον σι τα, 4ο σὺ  ύ. 
κύριος 111. νι. 2. βούλεται εἶναι 
µόναρχος Υ1ΠΙ. ΧΙ. 11. τοῦ δήµου 
ΥΠ. 1ν. 5. ὙΤΙΤΙ. 1. 16. µέρος τι 
ΤΙ. ΧΙ. 15. δόξης ὙΠ. 1ν. 20. τοῖς 
ἐπιεκέσω Υ ΤΙ. 1ν. 6. ἐκ τοῦ δήµου 
1. νι. 17: ΙΧ. 19. ὑπὸ τοῦ δήµου 
ΤΙ. νππ. 7. τῷ δήµῳ ὥσπερ τυ- 
ράννῳ χαριζόµενοι ΙΙ. ΧΤΙ. 4. δῆμον 
1. π,ο2; τα. α. Ντι απ. 8: 
ΥΠ. δ. γενέσθαι τὸν ἔσχατον ΤΤΙ. 
ΙΨ. 12. πάντα 111. ΧΙ. 5. τὰ τρία 
µέρη τῆς πόλεως ΤΠ. ντ. 7. εἶς 
δῆμον ἐκκλίνει 1]. χι. 5. ἐτελεύ- 
τησεν ΥΤΤΙ. νι. 4. τὸν δῆμον ΤΠ. 
κ 1α «νεα σος αιβΒ8χ. 
32: ΧΙ. δ. διαλαμβάνοντες ΤΙ. χ. 
Ι4. ἐπὶ τὸν δῆμον ΥΠ. τῃ. /. 
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τὸ τὸν δῆμον ἔχουσαν διαµένειν ΤΙ. 
ΧΙ. 2. οἱ δῆμοι Υ ΙΙ. νΠ. 3. τοῖς 
δήµοις 1ΤΙ. κι. 15. ΥΠΙ. ν. 4. 
παρ) ἐνίοις δήµοις Ὑ ΤΙ. τν. 4. τοὺς 
δήµους ΥΤΠΙ. ντ. 1. 
ΥΠ. αγ. 17. 

δηµόσιο». δηµόσιον ὙΤΙ. ν. 3. ἐκ δη- 
µοσίου τὴν τροφήν ΤΙ. νππ. 6. ὃδη- 
µοσίαν 1]. ΥΙΠΙ. 3. δημόσιοι ΤΠ. νῃΠ. 
22. δηµοσίων ΥΠ. ντ. 4. ἐκ τῶν 
δηµοσίων 1. Χ. 8. δημοσίους ΤΙ. 
ΥΠ. 23. δηµοσίας ΥΠ. ν. 4. 

δημοτικός. ὡς δημοτικὸς ὤν ΥΤΠΙ. ν. 
1Ο. δηµοτικόν ΤΙ. ΧῃΠ.2. ΥΠ. χιν. 
4. τὸ δημοτικὸν δίκαιον ὙΠΙ. 1. 
2. δηµοτικήν ΤΙ. ντ. 7. ΥΠ. ν. 2. 
δημοτικοί ὙΠ. χιν. 12. ΥΠ. τ. 3. 
ΥΤΠΙ. τπτ, 15: νΠΠ. 6. οὐ δηµο- 
τικαί Υ ΠΠ. ντῃΠ. 23. δημοτικῶν ΤΙ. 
ψι-οι.: ΤΠ. νπι. 6: πε, 6, ο. 
δηµοτικά Ὑ1Π. τ. 7: Ἱ. 5. ἀγένεια, 
πεγία, βαναυσία ΥΙΠΙ. τι. 7. τὰ 
τυραννικὰ κατασκευάσµατα ΝΤ. 1ν. 
2Ο. δημοτικούς ΥΠ. ν.4. ΥΤΠΙ. 
1Υ. 4. δηµοτικάς ΥΠ. τπ. 8. δη- 
µοτικώτερον 11]. ΧΙ. 14. δηµοτικω- 
τέραν ΥΙ. ν. 3. 

δημοτικῶς. ΥΠ. ν. 4. ΥΙΙΙ. ντ. 5. 
δῆτα. οὐ δῆτα ΥΤΤΙ. χι. 3. 
διαβαίνω. διαβέβηκεν ΤΙ. κ. τό. 
διαβάλλω. διαβάλλειν ἀλλήλοις ΥΤΤΙ. 

ΧΙ. δ. διαβάλλοντες ΥΤΙΙ. ν. 5. 
διάβασις. διαβάσεις Υ ΠΤΙ. τπτ. τό. 
διαβολή. διαβολήν ΥΙΤΙ. Χ. 2. 
διαγίγνομαι. ἀπὸ τῆς τέχνης διαγί- 

Ὕνεσθαι ΙΙ. ντῃ. ιο. 
διαγιγνώσκω.  διεγνωκότες ΤΠ. νῃ. 

κατὰ δήµους 

διάγραμμα. διαγράµµατος ΥΠ. κττ, 
δ 

διάγω. διάγουσςω ὙΠ. ΧΙ. ϱ. διάγειν 
ΙΥ. στι. 1/4. 

διαγωγή. διαγωγῇ Υ. ΤΠ. 6. διαγωγήν 
1γι πνι οἱ πας ον δ. 
γ. 4, 9: ΥΠ. 3. ἐλευθέριον Υ. γ. 
δ. ἔχει μὴ µόνον τὸ καλὸν ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἡδονήν Ύ. νΥ. 1ο. διαγωγαὶ 
τοῦ συζην 11Ι. ΙΧ. 13. διαγωγάς 
{ο ΑτέΕ 

διαδέχοµαι. διαδέχεσθαι τοὺς υἱεῖς 1. 
γΙ. 1Ο. διαδεξόµενοι Υ1. Χν. 7. 

διάδηλος. ΥΙ. ΙΧ. 8. 
διαδίδωµι. διαδοῦναι Τ. ΧΙ. 9. 
διαδοχή. τῶν τέκνων ΙΥ. ΧΥΙ. 2, Το. 
διαζεύγνυµι. διαζευχθῶσιν Υ 11. τν. το. 

διαζευχθῆναι τὸν τόπον καὶ τοὺς ἀνγ- 
θρώπους 111. τῃ. 3. 

διάζευξι. τὴν διάζευξω τῶν γυναικῶν 
11. κ. 9. 

διάθεσι.. ΤΥ. χι. 6. διαθέσεως Ἱ. 
ΙΧ. 16. διάθεσιν ἀρίστην ΤΥ. 1. 8. 
πόλεως ΤΥ. 1. 4. 

διαίρεσι.. ΙΥ.ΙΧ. 6. ἡ περὶ τὰς ἀρχὰς 

ΙΝΡΕΣΧ ΟΕ αΡΒΕΕΚ ΊΠΟΗΕΒΡΡΒΕ, 

ΥΊ. Χγ. 1. διαιρέει ΤΥ. Χντι, 15. 
διαἰρεσιν ΤΙ. νι. 15. ΤΥ. 1. 3: ΧΙΥ. 
στα ας τι πώώτα 
ΙΧ. 2. τοῦ πλήθους ΤΙ. νΙπ. 7. τῶν 
πόλεων ΤΙ. ΥΠ. 1. διαιρέσεων ΥΤΙ. 
ΠΠ. 1. τὰς τῶν πραγμάτων διαιρέσεις 
ΙΥ. πιν. 14. 

διαιρετέοδ. διαιρετέον Ὑ. ΥΠ. 1. ὉΙ. 
δα; 

διαιρέω. διῄρει ΤΙ. ντΠ. 3. διείλοµεν 
ὙΙ. τπ. 8. διέλωµεν Υ. ΥΠ. 34, 
διέλοι ΥΠ. Τν. τ. διαιρεῖν ΥΠΙ. νι. 
2: ΥΙΠ. 1Ο. διελεῖν Τ.τ.τ1. ΤΠ. 
ντος. ατα 6 να 1 αν, 
2. ΥΠ. ΠΙ.Ι. διαιροῦντα ΤΙ. ντ, 
13. διαιροῦντες ΓΥ. Χντ. 15. ΥΠ. 
ΤΨ. 1Ο. διέλων ΤΙ. ΝΙ. 15. διαιρεῖται 
ΤΙ. νΙ. 2. διειλόμεθα ΥΤ. τ. τ: 11Π. 
4. διαιρεσθαι ΤΙ. ΠΠ. 9: ν.2. διε- 
λέσθαι ΤΙ. ΧΙν.2. διῄρηται ΤΤΤ.1ΙΧ. 
8. διχή ΙΥ. πιν. 1ο. διῄρηνται 
ΥΠ. Χν. 22. διῃρῆσθαι ΤΥ. χνῃ. 
τδ. ΥΠ. νππ. 1. δίχα ΤΠ. τε.ς. 
ΙΥ. Χ. 11. "χωρίς ΣΤΥ. Χ. τ. ὃδιαι- 
ρεθῆναι ΥΙΙΙ. χι. 2. διῃρηµένος Ἱ. 
Υ. 1ο. διπρηµένης ΤΙ. ΙΧ. το. ΥΠ. 
ΥΠ. 3. διπρηµένην Π. νΙΠ. 2. διῃ- 
ρηµμένοι ΙΥ. αν. 7. διπρηµέναι 
ἀρχαί ΠΤΙ. ιτ. 6. ἐπιμελείαι ΤΙ. 
ν. 6. διΠρηµένων Ι. ν. 3. Υ. 
τ. 3. 

δίαιτα. ἡ τῶν ἐφόρων ΤΙ. ΙΧ. 24. τῇ 
διαίτῃ 11. νι. 13. 

διαιτητής πιστότατος. ΥΠ. ΧΙΙ. 5. διαι- 
τητήν ΤΠ. ντ. 13. 

διάκειµαι. διάκεωται 1. τῬ. δ. ὃδια- 
κεῖσθαι Υ ΠΤΙ. χι. 34. Χχεῖρον Υ. 1. 
6. εὖ διακείµενα ΥΠ. νι. 4. τοῖς 
ἄμεινον διακειµένοις ΕΥ. ΧΙΠΙ. 3. τοῖς 
χεῖρον ΙΥ. χτπ. 3. 

διακονέω. διακονεῖν ΤΥ. Χτν. 7. 
διακόνηµα. τὰ ἐγκύκλια διακονήµατα 

1. νῃ. 2. 
διακονία. διακονίας 1. ΥΠ. 3. δικκο- 

γίαις δικετικαῖς ΤΙ. ΤΤΙ. 4. διακονίας 
ΤΙ. ν. {. τὰς ἐγκυκλίους διακονίας 
11. ν. . 

διακονικὸς. διακονικῶν ἔργων ΤΝ. χτν. 
17. διακονικὰς ἀρετάς 1. ΧΙΠΙ. 2. 
πράξεις ΠΤΙ. τν. 12. 

διακοσµέω. διακοσµήσειε ΤΥ. ΧΙΙ. 2. 
διακούω. διακοῦσαι 11. χιτ. 6. 9 
διακρίνω. διακρίνοντες Υ. ΝΙ. 11. 
διαλαμβάνω. διαλαμβάνειν (τὴν πἰστω) 

ΣΥ. 1. 6. διαλαβέω ΥΠ. χι. 11. 
διαλαμβάνοντες τὸν δῆμον ΤΙ. κ. τ/. 
διαλαμβάνοντας Ὑ1Π. ν. το. διεί- 
ληπται ΤΥ. ντ. 1. διελῆφθαι ΙΥ. 
χα, 1, 

διαλέγω. διαλέγεται ΤΥ. ντ. 6. 
οωάῤος διαλείπειν πολὺν χρόνον ΥΠ. 

Χν. 0. 

διαληπτέος. διαληπτέον ΥΠ. τν. 5. 
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διαλογή. τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων ΤΠ. 
νπ. 15. 
διάλυσις. διαλύσεως ΥΠ. Χιν. 3. 
διαλύω. διαλύει ΠΤΙ. ντιπ. 14. ὃδια- 

λύειν ΠΤΙ. 1ν. 3. τὰ συμβόλαια 
11Ι. τπτ. 2. διαλύει ἢ μὴ, δίκαιον 
ΤΠ. τ. 9. 

διαµαρτάνω. διαµαρτάνουσι ΤΥ. ΧΙΠ. 
2. ΥΠ. 1. 5: Χτι. 6. διηµαρτήκασι 
ΥΙ. νΙΠ. 1. διαµαρτάνωσω Ν. ΤΠ. 
12. διηµαρτηκέναι ΤΥ. χΧγ. 7. 

διαµένω. διαµένουσω ΥΠ. ν. 4. ῥδιέ- 
µειεν ΥΠ. χι. 6. διαµένειν ΤΙ. 
ΙΧ. 22. ΥΤΙ. 1ν. 15. ΥΠ. 1Χ.ο, 
ες ο τι σαχ τ. 

διαµισέω. διαµισήσας τὸν ἔρωτα ΤΠ. 
ΧΠ. δ. 

διαµμφισβητέω. διαμφισβητοῦσι ΙΙ. 
ΧΤΠ. 2. διαμφισβητοῦντες πρὸς τὴν 
βασιλείαν 111. ΧνΙ. 13. διαµφισβη- 
τοῦντας 111. χιπ. 6. 

διαµφισβήτησι». ἔχει διαμφισβήτησιω 
1. ντ. 2. 

διαναπαύω. διαναπαύειν Υ. Υ. 12. 
διανέµω. διανέµειν Ν11.Ν.8δ. ἐν µέρει 

ΥΤΙ. ν. 9. τὰς ἀρχάς ΤΥ. 1ν. 13. 
διανέµοντα ΤΠ. Χντ. 4. διανέµουν- 
ται ΥΙ. ΤΠ. 6. διενέµοντο ΥΠ. ΤΥ. 
4. διανέµωνται τὰ τῶν πλουσίων 
ον κ τα: 

διανόησις. διανοήσεις (αὐτοτελεῖς) ΤΥ. 
ΤΠ. 8. 

διανοητικὀ». διανοητικὀν ΤΥ. Υπ. 3. 
διανοητικήν Υ1. ΧΥ. 4. διανοητικούς 
ΙΥ. ντ. 4. διανοητικά ΤΥ. ντι. 2. 

διάνοια. 1ν. νῃπ. 2. ΥΠ. ντ. 3. 
διανοίας γῆρας ΤΠ. ΙΧ. 25. πολιτι- 
κῆς ΤΥ. ΤΙ. 4. διανοίᾳ 1. Π. 2. διά- 
νοιαν ΤΝ.1.4, 6: Χνι. 14. Υ. Π. 1, 
4: ΠΠ. 13: ΙΥ.Ο: Υ. 22. Κατά τινα 
διάνοιαν 11. ΧΙ. 8. περὶ τὴν διά- 
νοιαν 111. ΧΙ. 2. πρὸς τὴν διάνοιαν 
Ύ. τ, 1: ΥΙ. 14. διανοίας πρακτι- 
κάςε ΤΥ. πι. 8. 

διανοµή. διανομῆς ΤΥ. Χ. 9. 
διαπέµπω. διαπέµποντας ΙΥ. ΥΠ. 1. 
διαπιστέω. διαπιστεῖν (ἀλλήλοις) Υ 111. 

τν έ6, 
διαπονέω. διαπονοῦσι Ὑ. ΥΠ. 1. διαπο- 

νοῖεν Ὑ. Νι. 7. διαπονεῖν Ὑ. ν. 6. 
ἅμα καὶ τῇ διανοίᾳ καὶ τῷ σώματι Υ. 
Τν. 0. διαπονούντων αὐτῶν 1Η. Υ. 9. 

διαπορέω. διηπορήσαµεν Ν.Υ.1. ἤδη 
διαπορήσειεν Ὑ. ΤΠ. 1. διαπορεῖν 
ΤΙΠΙ.1. 5: ΧΝΙ.Ι1. διαποροῦντας 111. 
ΤΥ. 4. διαπορήσαντας ΙΥ. ΧΥΠΙ. 12. 
τὸ πάλαι διαπορηθέν ΤΠ. χι. 29Ο. 
διαπορηθέντων Υ. Υ. 9. 

διαρθρόω. διήρθρωται ἧττον ΤΠ. Χ. ῃ. 
διαρπάζω. διαρπάζωσι ΤΙ. Χ. 2. 
διασκεπτέος. διασκεπτέον ΤΝ. 1. 14. 
διασκοπέω. διασκοποῦσιν 111. ΙΧ. 8. 

διασκέψασθαι 1. Χ. 9. 
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διασπάω. διασπῶσι ΝΙΤΙ. τπτ. τό. 
διασπείρω. διεσπάρθαι Ν1ΠΙ. τν. τ2. 

τὰ διεσπαρµένα 1ΙΤΙ. κι. ῃ. 
διαστασιάζω. διεστασίασεν Υ11Ι. τι. 

δ. διεστασίασαν Υ1ΠΤΙ. 1ν. 2. 
διάστασι.. ΥΠ. τπτ. 16. διάστα- 

σι ΙΥ. 1. δ. ΥΙΤΙ. τπτ. 16. ὃδια- 
στάσεις ΤΥ. χντι. 6. Ι. σι, 12: 
ΧγΙ,. δ. διαστάσεσω ΥΠ. νι. 
ν 

διαστέλλω. διαστείλασθαι ΤΙ. ντ, ι7. 
διαστρέφω. διαστρέφει 111. σκνι. 5. 

διαστρέφεσθαι ΤΝ ΧΥΠΠ. 2. 
διασώζω. διασώζευ ΤΙ. ντι. 6. 
διάτασι». διατάσεις τῶν παίδων ΤΝ. 

ΧΥΠΙ. 6. 
διατείνω. διατεινοµένοις τοῖς παιδίοις 

ΤΥ. κνῃ. 6. 
διατελέω. διατελε ἐλεύθερα Τν. 

ντ. 2. διατελοῦσιν Ι. ΙΧ. τ5. ΤΠ. 
ΙΧ. 2. διετέλεσεν ΥΤ1Ι. χτ. 3, 4. 
διατελῶσιν ὄντες ΥΠ. χι, 1ο. δια- 
τελεῖν ΥΙΤΙ. χι. 31. 

διατίθηµι. διαθεῖναι 1. Χ. τ. 
τίθενται ὙΠΤ]. 2, 4. διατίθεσθαι 
Ύ. ν. 22. διαθέµενος ΤΙ. ΙΧ. 15. 

διατριβή Ι. ΙΧ. 16. τῆς ἐν Φφιλο- 
σοφίᾳ διατριβῆς Υ. ΥΠ. δ. διατριβήν 
τωα Ὑ. ΥΙ.2. τὰς ὕστερον διατριβάς 
νε». 

διατρίβω. διατρίβουει ὙΠ. 4 2. 
διατρίβειν ΤΥ.ΧΠ.5. ΥΤΤΙ. 8, 18: 
ΧΙ. 6. διατρῖψαι χρόνον ΠΠ. Χ. 2. 
διατρίβον Ύ]. τν. το. 

διαφερόντως Ι. ΧτΠ. 7. ΥΙΤΙ. χι. 25. 
διαφέρω. διαφέρει 111. χπ. 6. Υ. 

ΧΥ. 1ο. ΥΠ. 1. δ. ἀμφοῖν ΥΠ. 
νπ. 3. εἴδει 1. 1ν. 4. 1. τι. 1. 
ΠΤΙ. 1. δ. ΥΙ. ΠΠ. 6. οὐδέν ΤΙ. 1. 
5. οὖθέν Ὑ. Ἱν. 16. οὐ μικρόν 
ΙΥ. τ. 6. τῷ μᾶλλον καὶ τῷ ἧττον 
Υ. ντ. 4. τῳ τιωος ἕνεκα ΤΥ. Χιν. 
7. ὅσον διαφέρει ΤΠ. Υ. δ. Ὑ. ν. 21. 
τί διαφέρει ἤ 11. τχ. 9: Χ. 15. Τ1Ι. 
νι. ϱ. διαφέρουσιω ΙΙ. κι. {, 5: 
κα ο γι σνι ϐ ντ ας πο. 
ΥΤΠΙ. ντι. 6. ἀλλήλων 1ΤΙ. χτν. 
Χν. ΥΠ. τι. ΙἹ. ἀλλήλων τοῖς 
κυρίοις ΤΠ. ΧΤΠ. 6. πολὺ τῶν ἄλλων 
1Ι. χι. 1. ᾧ διαφέρουσιν ἀλλήλων 
δηµοκρατία καὶ ὀλιγαρχία, πενία καὶ 
πλοῦτος Ι1Ι. ΥΙΠΙ. 7. διοίσει ΤΠ. τι. 
8. ΤΙ. Χ. 5. ΤΥ. ΤΠ. 18. διοίουσι 
1. Χτ. 3. Τ. Ν. 10. διέφερον Υ. 
ΙΨ. 4. διαφερέτω μηδέν ΤΠ. τ. 7. 
διαφέροι 111. ΧΤΠΙ. 21. µμηδὲν διαφέ- 
ροιεν 111. ΧΙ. 2. διενέγκαι οὐ 
μικρὸν ἂν ΤΙ. ν.δ. διαφέρειν 1. χι. 
1 ασε ν ια. οι ΦΝΑχες, 
ΎΙ. ΧΙν. 1. ἕνα κατ᾽ ἀρετήν ΤΙ. 
ΨπΠ. 4. διαφέρων ΤΠ. κπ, 2. 
τοσοῦτον 111. ΧΙΠΙ. 13. διαφέρουσα 
111. ΙΧ. δ: ΧΙΥ,δ. διάφερον 11. γ. 

δια- 
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23. µηθέν ΥΙΤΙ. ΤΠ. το. κεἴτε δια- 
φερον ΤΙ. ΧΙ. 4. διάφέροντος ΤΥ. 1ν. 
6. διαφερούσης 111. τπΠ,. 7. ὃδια- 
φέροντι τοσοῦτον 1Υ.. ΤΠ. 6. διαφέ- 
ροντα ΤΠ. χπιπ.7: Χνῃ.5δ. ὙΠΠ]. 
Χ. 37. διαφέροντες ΤΙ. νι. 14. ΙΥ. 
Χιν.2. κατ᾽ ἀρετὴν ΥΠ. 1. 6: 1ν. 
12. κατ᾽ εὐγένειαν ΥΠ. 1Ν. 5. ὃδια- 
φερόντων εἴδει ΤΙ. Τ. 3. διαφέροντας 
11Ι. κτι δ. κατ ἀρετήν ΠΤΙ. χυ. 
11. τῷ πλήθει ΙΝ. χι. ϱ. εἴδει 
διαφερούσας ὙΠ. 111. 6. τοῖς διαφέ- 
ρουσι 1ΤΙ. ΧΙΙ. 2. διαφέρονται Άν. 
Ἱ. ο. Ἱπσο πΩωώ νεα ο ως 
διαφέρεσθαι ὙΠΠΙ. Χ. 17. διαφε- 
ρόµενοι ΙΙ. ν. {. διαφεροµένους 11. 
ν. 12. Ιν. ΠΠ, 1. διεεχθέτων 
ΥΤΤΙ. τν. 4. 

διαφεύγω. διαφεύγει ΤΥ. Χνπ. 4. 
ΥΤΙΙ. χι. 24. διαφυγέω ΤΙ. τ. 8. 

διαφθείρω. διέφθειραν Υ 111. Χ. 18, 19. 
διαφθεἰρῃ ΤΥ. τ. ΤΙ. διαφθείρειν 
1ΤΙ. χνι. 7. ΥΠ. Κ. 12. διαφθεί- 
ροντα 1Υ..1. 4. διαφθειρόντων Ν 111. 
ΥΠΠ. δ. τῶν διαφθερούντων πόρρω 
ΤΙ. Χ. 12. διαφθείραντες ΥΙΤΙ. χι. 
89. διαφθείρονται ἩΥ. Χνι. 7. Υ111. 
νΠΠΠ. 12. διεφθάρη ΥΠ. Πτ. 5: Χ. 
32. διεφθάρθαι ΤΠ. Χν. 8. διε- 
Φθαρμένοις 1. Υ. 5. διαφθαρέντες ΤΙ. 
ΙΧ. 20. 

διαφθορά. τὴν τοῦ σώματος διαφθοράν 
ΥΤΠΙ. ΧΙ. 3ο. 

διαφορά. ὙΠΤΙ. ΤΠ. 16. τούτων ΤΠ. 
ΧΤΙ. 7. τῶν δικαστηρίων ΥΠ. ΧνΙ. 
1. διαφορᾶς ΤΠ. νιΠ. 6: χι. 6. 
ΥΤΤΙ. 1ν. 5. διαφοράν Ι. ΣΠ. 2. 
ἔχειν 1. Τν. 4. µεγάλην ΤΙ. νΥπῃ. 
26. πολλήν Υ. Ἡπ. 6: νι. 1. τήν 
αὐτήν ΤΝ. ντι... τὴν αὐτὴν τούτοις 
ΥΙ. Τν. 22. διαφοραί 1. νι. 1. 
ΥΠ. τ. 4: Ἱν. δ. ΥΤΠΙ.1. τ. τῶν 
γνωρίµων ΥΠ. τῃπ. 2. ταῖς κατὰ 
πλοῦτον διαφοραῖς ΥΠ. ΤΠ. 4. δια- 
φοράς 1. χτῃ. 5. ΤΥ. ντ. 5: ΧγΙ. 
α.. 1, τ. ατι πι 6: Χν.το ΤΠ. 
ΙΧ. 1. ἔχει ΤΙ. χνπ. 8δ. ὙΤΠΙ. νι. 
2. ἔχουσι ΥΠ. γη. 3. 
Τν. 8. πλείους ἔχει ΤΠ. κιν. 2. ΥΠ. 
ΧΙΝ. δ. τῶν πολιτειῶν ΥΠ. 1. 8. 

διάφορο». διάφοροι οἱ δῆμοι ΥΠ. τ. δ. 
τὸ σῶμα Ἱ. Υ. 1Ο. διαφόρους ὙΠΠ. 
1. 7. 

διαφροντίζω. διαφροντίζειν ΤΙ. 1ν. 8. 
διαφυλάττω. διεφύλαξαν ΥΙΤΙ. χ. 32. 
διαφωνέω. διαφωνῶσω ΤΥ. ΧΥΙ.2. δια- 

φωνεῖν ἀλλήλοις ΤΥ. ΧΙΙ. 2. 
διαχειρίζω. διαχειρίζουσι (τὰ κοινά) 

ΥΤΙ. νππ. 16. διαχειρίζουσαν ΥΠ. 
ντ. 16, 

διαψεύδοµαι. διεψευσµένον ΤΥ. 1. 4. 
διδασκαλεῖον. διδασκαλείοι ΥΠ. ΧΙ. 6. 
διδασκαλία. Υ. Υ. 25. 

πλείους ΥΠ. ΄ 

ΙΝΡΕΧ ος απΕΕξκ ΠΟΠΗΡΡΒ. 

διδάσκω. διδάσκειν ΤΥ. Χ. 7. διδάσκων 
Ὑ. 1. 3. διδάσκεσθαι Ὑ. ΤΠ. 32. διδά- 
σκεσθαι τοὺς αὑτῶν υἱεῖς ὙΠ1Π. ντ. 
8. 

δίδωµι. δίδωσι ΤΠ. ἅΧνι. 5. διδόασι 

11. τν. 9. Ὑ. νι. 2. ἐδίδοσαν ΤΠ. 
ΧΥ. 16. ἔδωκε ΤΠ. τε. 14. ΙΤ. 
Χ. 17. δέδωκε ΙΥ. ΚΙΝ. ς. διδφ 
ὙΠΠΙ. ντ. 7. διδῶσι ΥΠ. κι. το. 
δῶσι δίκην ὙΙΤΙ. ΤΠ. 4. διδόναι ΤΠ. 
νῃ. 3: ΙΧ. 14, 26. ΤΠ. ΧΙ. 1ο: ΧΙΙ. 
4: Χν.Τ6. ΥΠ. νΠΠ. 14. δοῦναι 
11. ΙΧ. 15. διδόντας 11. 1ν. ϱ. ἀφορ- 
μὰς διδόντας Ὑ ΠΠ. ν. 1ο. διδούσας 
ΎΤΠ. τπ, 1. τῷ δόντι ΤΠ. 1χ. 5. 
δοθεῖσαν ΥΙ.1. 4. δοθέντες Τ1.1ν. το. 

διέρχοµαι. διελήλυθε τὸ ἄρχειν καὶ τὸ 
ἄρχεσθαι ΤΙ. χι. 14. διήλθοµεν Υ1. 
ΥΠ. 2. (ἕως ἂν) διέλθῃ διὰ πάντων 
ὙΠ. χίψ. 4. διεθεν ΥΙ.-«Π. 1. 
διελθόντων ΤΥ. Χντ. 14. 

διθύραµβο». Ύ. υπ. 1ο. 
σ να ει, 

δάστημι. διεστᾶσιν Τ. ν. δ. διέστηκε 
1.ν.2. ΤΥ. πι. 2. ΥΠ. τ. 1. εὐθύς 
Ύ. ν. 22. ὅταν διαστῶσι ΥΤΠΙ. νῃ. 
3. διαστάντων 1. νι. 4. 

δικάζω. δικάζουσι ΤΠ. χτ. τό: αν. 7. 
ΎΤΠΙ. νι. ι6. κατὰ µέρος ΤΠ. 1. 
1Ο. δικάζωσι ΥΠ. ΙΧ. 2: ΧΙΠ. 2. 
δικάζειν ΤΤΤ. 1. τα. ΥΠ. νι. 6: τΧ. 2. 
ΥΠ. τι. 5: Τν. 56. τὸ δίκαζον ΥΠ. 
ΧΙΥ. 2. δικάζοντας Π. ντ. 5. ΤΥ. 
ΙΧ. 1. δικάζεσθαι ΤΙ. χι. 7. ΤΙ. τ. ΄ 
4. δικαζόμενος ΤΠ. ΥΠ. Τ/. 

δίκαιο. Ἱ. χιπ. 5. ΤΥ. 1. το. ΥΤΠΙ. 
ΙΧ. 2. ἄρχειν ΠΠ. νι. το. ὙΤΠ. 
ΤΠ. 3. δίκαιον ΤΙ. ν. 13. 1Π1. κ. 3: 
ΧΙΠ. Ἱ, 24η: ΧΥΝΠ. 1, 3, 5. ΤΥ. 1Υ. 
τοιπς. 6. ΤΠ τι αλ σα ας. 
τὸ ἁπλῶς ΤΙ. νΙ. ΤΙ. τὸ αὐτό ΤΤΙ. 
ΧΝΙ. 2. ἔχει τι δίκαιον πολιτικόν 
1Η. ΧΙΠΙ.22. µέχρι τινος δίκαιόν τι 
νοµίζουσι δίκαιον λέγειν ἁπλῶς ΙΤ. 
ΙΧ. 3. οὐ πᾶν τὸ κυρίως δίκαιον Τ1Τ. 
ΙΧ. Ι. τὸ δίκαιον ΤΠ. τχ. 4: ΤΠ. 1: 
ΧνΙ. δ: Χνπ. 6. ὙΠΠ. 1. 2. δοκεῖ 
ἴσον εἶναι καὶ ἔστιν ΤΙΤ. τα. τ. ἔτε- 
ρον ΤΠΙ. χι. 2. ἴσον ΤΠ. πτ. τ. 
ΎΤΠ. ΙΧ. 15. ἴσον τοῖς ἴσοις ΤΤΙ. 
ΙΧ. 1. οὐ πόλεως φθαρτικόν ΤΠ. κ. 
2. πολιτικν ἀγαθόν ΤΠ. πτι. τ. 
ταὐτὸν κατὰ πάσας τὰς πολιτείας 
ΥΤΠΠ. Ταχ. 1. τισίν ΤΠ. τΧ. 3. τὸ 
δηµοτικόν ὙΤΙ. ΤΠ. 2. τὸ κατ᾽ ἆνα- 
λογίαν ἴσον ὙΠΠ. 1. ο. τό τε 
ὀλιγαρχικὸν καὶ τὸ δηµοκρατικόν 
1Η. Τξ. 1. δικαίου τιωος ΤΠ. τς. 
1. τοῦ δικαίου 1. π. τό. ΥΤΠΙΠ. 
νῃπ..δ. μέρες ας ΤΠ. ει εν; 
δικαιόν τια λόγον ΠΤΙ. Χιπ. το. 
δικαίαν 1. ΧΠΙ. 3. δικαίων ΤΠ. χτῃ. 
8. ΕΥ. 1ΙΥ. 13. τῶν πρὸς ἀλλήλους 

διθύραμβον 
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ΤΥ. ντ. 7. οὐδὲν µέλει τῶν δικαίων 
ΙΥ. τ. 14. δικαίου 111. χι. 29, 
οἵ. δίκαια ΤΙ. Χ. 4. δικαιοτάτη 
ὙΤΙ. ΤΠ. 3. δικαιοτάτῃ 111. ανι. 
Ρ. δικαιόατα ΥΙΙΙ. 1. 6. 

δικαιοσύνη 1. 1. τό: ΧΙΙ. ο. ως 
12. δικαιοσύνης ΤΙ. χκτῃ. αμ, 
1. 4. ἀρχικῆς ΠΤΙ. 1ν. ο 
στικῆς ΥΙ. 1ν. 14. δικαιοσύνην Υ 111. 
ΙΧ. 1. εἶναι κοιφωνικὴην ἀρετήν 111. 
ΧΙΠΙ. 4. 

δικαίως 11. ν. 9: νΊπ. 15. ΤΙ. Π. 4: 
ο οι απο ο, ὰ. ΕΤ μΠ, 
Ἀ, δι ο ντ, 156. ἂρ εἰ μὴ 
δικαίως ΤΙΙ. τ. 4. 

νά, μι να ϱ δν. 
 . κληρωτόν 11. ΧΙ. 3. κύριον 
ΤΠ ΥΤΠ. 4. δικαστήρια ΥΠ. Χ1ΠΠ. 1. 
ΥΤΙ. 1.4. ὙΤΠΙ. νι. 7. δηµοτικὀν 
ΤΙ. ΧΙ. 2. ποιήσας ἐκ πάντων 11. 
ΧΙΙ. 3. δικαστηρίων ΥΠ]. 1. τ: ΠΠ. 
ενα Ππ ντ τε αι 46. 
φΦαύλων ΥΤΙ. ν.5. ἐξ ἄλλων ἄλλους 
ΥΤΙ. ντΠ. το. ἐπὶ τῶν δικαστηρίων 
ΥΙ. χιν. 12. ἐν τοῖς δικαστηρίοις 11. 
νπ. 6, 134. 

δικαστής 11. νττ. αἸ4. ΤΠ. 1. 6, ττ: 
ΧΙ. 17: ΧΙν. 14: ΧγΙ. 1Ο. ἐπὶ δι- 
καστοῦ ΤΤΙ. 1. 7. δικαστήν ΤΠΙ. χι. 

α7. γενέσθαι διαιτητήν 11. ΥΤΠΠ. 14. 
οἱ δικασταὶ μὴ κοιολογῶνται 11. 
ΥΤΙΙ. 13. δικαστῶν πλῆθος ὙΠ. ΧνΙ. 
4. δικασταῖς ΥΠ. ΧνΙ. 4. 

δικαστικόν ὙΤΙ. ν. 6. τὸ δικαστικὀν 
1. πγι. 1. δικαστικῆς ΥΠ. 1ν. 

τά 

τή. 3 
δίκη 1. τα. τό. δίκην ΥΤΤΙ. τπτ. {: ΧΠ. 

2. ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι 111. τ. 4. 
δίκαι 11. ν. οἵ: ΥΠΙ. 4. δίκας 1. 
νι πε χι. . Πιν: 
νΙ. 14. Ὑίνεσθαι περὶ τῶν δικαίων 
ΥΤΠ. νπι. ϱ. δικάζεσθαι ΤΙ. χι. 7. 
δοῦναι ΤΙ. Χ. 14. 

. δι. 1. τ. 3, 6: ν. 5: στ. 1ο. Π. κ. 
οσο τι τε ἵνα αν. 
να ντα ο τε τη. 
1. δ: ΧΙ. 14, 22. 

διοικέω. διοικεῖ ΥΠ. ΧΙν. ΙΙ. διοικοῦσιν 
ΥΤΤΙ. χι. 4. διοικεν ΤΙ. χιπ. 6: 
ΧνΙ, 5.ΤΥ. Χ. ιο. Υ1.χιν.ό. ΥΤΙΠΙ. 
Χ. 36. τὴν ἀρχήν 1Τ1. Χν. 14. ὃδιοι- 
κὠῶν ΥΠ. χι. 10. διοικεῖται ΥΠ. 
1Υ. 41: ΧΙΝ. 7. διῳκεῖτο ΤΙ. 15. 8. 

διοίκησις. διοικήσεως ΤΠ. νι. 1. 
διοίκησιω ΤΝ. χτ. 7. ΥΤΙ. ντ. 6. 

διοικίζω. διοικίζει ΥΙΤΠ. Χ. 11. 
διόπερ. 1. ΤΙ. {: νι. 6. ΤΙ. τ. ᾳ: ΥΠ. 

τικ “πι ή αι τε 1 3ο. 
ο να αρ ας ο Ἀνχ 8. 
νυν ον τε πι ας νι α ΙΚΥ. 
ο. ΥΙΤΙ. τν. 3: ΧΙ. 20 

διορθόω. διορθοῦν ΤΙ. ν. ο ΤΠ. χ1Πῃ, 
.α,. ΥΕ. 1ν.ο: 

4591 

διόρθωµα. διορθώµατι ΤΤΙ. ΧΙπ. 23. 
διόρθωσι. Υ ΤΙ. ΝΙΠ. 4. διορθώσεως 

δεόµενον ΙΙ. 1. 5. διόρθωσω 11.ΤΧ. 
18. ἔχει 111. 1. 11. διορθώσεις 
ΥΤΙ. τ. 9. 

διορίζω. διώρικεν ΤΙ. νι. 1. 3: ντ. 16. 
διωρίσαµεν ΥΠ. Χ. 1. διορίζει 1]. 
νΙΠ. δ. ΗΤΙ. ΧγΙ. 4, 1ο. διορίσαι 
11. νι. δ. ΤΙ. Χν. τό. ΤΥ. αν. 
12. Υ. νι. 3. ΥΠ. Χν. 2. διωρί- 
κοτες ΥΠ. ΤΝ. 17. διοριζόµεθα 1Τ1. 
γΙ. 6. διορίσασθαι ΙΥ. 1.1. διώ- 
ρισται 1. Π. 3: ΧΠΙ. 16. ΤΙ. τ. τ. 
το ο ο. πι απ Ες κα, τ. τν. 
ΧΤΠ. 7. ὙΠ. τ. τ: ΙΥ. 5. διωρίσθη 
1ΠΙ. νι. 3. διωρίσθω ἹΙ. ΧΙΠΙ. 15. 
"ον πο τς ας τνα”δ. 
1Υ. τν. 14. ΥΠ. Υπ. 7. διωρίσθαι 
πώ τας τν ας 
ΥΙ. Τν. 5. οὐ καλῶς ΤΠ. ντ. 2. 
διωρισµένον ΤΥ. Χνι. 15. διω- 
ρισµένα 1Υ. ΝΙ.0Ο. διωρισµένων 1ΤΙ. 
νο πμ τν ασ πο 
ὙΙΠ. ΥΠΙ. 2. διορισθεισῶν ΤΤΙ. ντι. 
Εξ, 

διορισμό». τοῦ πολίτου ΠΤΙ. 1. Τ1. ὃδιο- 
ρισμοῦ χάριω 111. 1. 7. διορισµόν 
ΠΤΙ. ντ. 3. Υ. νττ. 1. να. ΧΙΥ. ΤΙ. 
κατὰ τὸν ῥηθέντα ΤΤΙ. ττ. 

διοριστέο». διοριστέον π, , ΠΠ. κ: 
ΧνΥΠΙ.3. ΥΙΠΤΠΙ. ττ. 1. 

διότι. 1. τ. 1ο. ΤΙ. υπ. 6. ΤΠΙ. κτῃτ, 
ποσα ν., μην Χ. 0, 14: 
Χν. 5. ΎΠ. τν. 7: ΧΙ. 16. διότι μὲν 
τοίνυν ΤΤΙ. τν. 7. 

διπλόος. διπλῆν ΥΤΙ. ντττ. 11. 
δίς. ΤΙ. 1. 6. ΥΠ. χπ. 5. μὴ δὶς 

τὸν αὐτόν ΥΙ. Χν. τ. ΥΠ. 1.5. 
διστάζω. διστάζων ΤΙ. 11. 5. 
δισχίλιοι. δισχιλίων ΤΙ. τττ. 6. 
διττός. διττόν ΤΙ. ττ. 3. ΥΙΤΙ. τ. 12. 

τὸ πάντες διττὀν ΤΙ. ΤΠ. 1. διτή 
ΥΤΙΙ. 1ν. τ1. 

κών πα απνσσος ταση, 

διχΏ. ΤΝ. Χτν. το. 
διχῶς. Τ. ντ.τ. ὙΤΤΙ.1. 8. 
διωβολία. ΤΙ. ντ. το. 
διώκω. ἐδίωκον τὰς ἀρχάς ΤΤΙ. νι. το. 

διώκεω 1. Χτ. 15. ΤΠ. χτῃ, 15. 
ἵν Ἡν ο γ.νπ α,. ΤΠ. χι, 

ς 

33. ὁ διώκων τὸν φόνον 11. ντ. 
2ο. 

δόγµα. ἐν τοῖς τούτων δόγµασι µένειν 
1Τ. ντ. 21. 

δοκέω. δοκεῖ ΤΙ. νι. 1ο. Τ1Ι. Στ. τς: 
ΧΠ. 1: ΧΝΙ. 2, 5. ΥΠ. νῃ. 1, ᾖ. 
δοκεῖ καὶ ἔστω 1ΤΙ. ΙΧ. τ. δοκοῦσι 
ΤΙΙ. πΙΠΙ. 15: Χν. 4. δόξει ΥΤΠΙ. 
ΧΙ. 10. ἔδοξε ὙΤΤΙ. 1ν. 8. τῷ 
κυρίῳ δικαίως 111. κ. 1. δοκῇ ΤΙ. 
1. τ. ΨΙΠΗΙ. ΧΙ, 17. δόξῃ ΤΠ. πτνι,͵ 
5. ΥΠ1Ι.1. 3. ἐν πάσαις τὸ ὅτι ἂν 
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δόξῃ τοῖς πλείοσι ΤΥ. ντ. 7. 
δόξειεν ἂν 1. ν. 6. ΤΙ. ν. ττ: ΙΧ. 26. 
1 χα. 1, το, 14, τὸ: Χπα. ὰ. Χνι, 
12. Υ. ΤΙ. 6, δόξαιεν ΤΠ. χιτ, 7. 
δοκεῖν 11. ντττ. 1. ΥΙΤΙ. ΙΧ. το: ΧΙ. 
10. δοκοῦντα Ν1Ι. 1. 7. ΥΠ. τν. 
ΙΙ. δοκοῦσαι ΤΙ. 1. 1. δοκούντων 
ὙΤΙΙ. 1Χ. 6. δοκοῦντας 1ΤΙ. χιπ. 
15. δοκοῦσας 11. ντ. 4. ΥΤΤΙ. χι. 
30. τὸ τοῖς πλείοσι δόξαν κύριον 
ΥΙ. 1ν. 23. ΥΠΙ. 11. 2. τὰ δόξαντα 
Ες 3 

δοκιµάζω. δοκιµάζωσιν Ν. νΤΙ. 8, 
δόκιµος. δοκίµου πολίτου ΤΠ. 1Υ. το. 
δόξα. ἀληθὴς τοῦ ἀρχομένου 111. τν. 

1δ. δόξης ΤΝ. 1. 5. δόξαν ΥΤΙΙ. 
Χ. 26: ΧΙ. 22. τὴν αὐτὴν ΤΥ. Χιν. 
16. τὴν τῶν ἄλλων πολιτῶν ΤΙ. τ. 
κ... 

δοξάζω. δοξάζοντες ΤΝ. 11. 7. 
δόσι.. κατὰ δόσιν ΥΠ. ΥΙΠΠ. 29. 
δοτέος. δοτέον 111. ΧΙΙ. 4, 5. 
δουλεία. Ι. Υ. 1. δουλείας 1. ΧΙΠΙ. 13. 

ΤΙ. ν. 22. δουλείαν ΥΙΠΤΙ. τς. τό. 
δουλεύω. τοῖς νόµοις ἐδούλευον Ὑ11ΤΙ. 

ΧΠ. 1. δουλεύειν 1. ν. 1, τ1. ΥΠ. 
ΧΠ. 5. ΥΙΙΠΙ. Χ. 8, 12. ἀξίων δου- 
λεύειν ΤΥ. ΧΙΥ. 21. δουλεύοντα ΤΝ. 
ΝΠΙ.2. δουλεύοντα τὸν δῆμον 11. χ1Π. 
2. δουλεύοντε Υ11Ι. χι. 6. ὃδου- 
λεύσειω ὙΠ. Ιν. ΙΟ. δουλεύσωσωυ 
ΙΥ. χιν. 21. 

δουλικός. δουλικόν . ΤΙ. 6. δουλικὴν 
ἀρχήν ΥΠ. χι. 7. δουλικαὶ (ἐπιστῆ- 
μαι) 1. ΥΠ. 4. διὰ τὸ δουλικώτεροι 
εἶναι 111. Χιν. 6. δουλικώταται 
ἐργασταὶ ὅπου τοῦ σώματος πλεῖσται 
χρήσεις 1. χι. 6 

δοῦλος 1. 111. τ: 1γ. 5: ντ. 2: ΧΤΠ. 7, 
13. κτῆμά τι ἔμψυχον Ι. 1ν. 2. 
δοῦλος φύσει ὁ δυνάµενος ἄλλον εἶναι, 
διὸ καὶ ἐστίν, καὶ ὁ κοινωνῶν λόγου 
τοσοῦτον ὅσον αἰσθάνεσθαι ἀλλὰ μὴ 
ἔχει Ι. Υ.Ο. δοῦλος---μέρος τι τοῦ 
δεσπότου, οἷον ἔμψυχόν τι τοῦ σώµμα- 
τος κεχωρισµένον δὲ µέρος 1. νΙ. 1ο. 
δοῦλος ἂν εἴη ΤΙ. ΧΙΙ. 5. δοῦλος πρὸ 
δούλου Ι. ΥΠ. 2. ὁ δοῦλος ὅλως οὐκ 
ἔχει τὸ βουλευτικόν 1. ΧΙΠΙ. {. δού- 
λου 1.1ν.5, 6: νΠ. 5: χπι. 4, Ἰ. 
ΤΤΙ. τν. 6: ν.δ: γι. 6. εἴδη πλείω 
ΤΙΙ. 1ν. 12. τοὺς ἐκ δούλου ἢ δούλης 
1ΤΙ. ν. 8. τοῦ δούλου τὸ ἕην μὴ ὡς 
βούλεται Υ ΙΙ. ΤΠ. 3. δούλῳ Ι. Χιπ. 
14. τῷ φύσει δούλῳ καὶ τῷ φύσει 
δεσπότη 111. νι. 6. τὸ δούλῳ, ᾗ 
δοῦλος χρῆσθαι (οὐθὲν σεμνόν) ΤΝ. 
ΤΙ. 2. δοῦλον Ι. Π. 2: ΤΠ. 4: ΥΠ. 
4: ΧΙΠ. 12. ΤΠΙ. ΙΥ. 13. τὸ δοῦλον 
1. τ. 3. οὐκ αὔταρκες ΥΠ. 1ν. 1. 
δούλην φύσει ΥΠ. 1Υ. 11. δοῦλοι 
1 πα α α πο τα 
δοῦλοι τῶν εἰρημένων οὐδέν 111. Υ. 2. 

οἱ μὲν ἑνὶ λειτουργοῦντες δοῦλοι ΤΙ. 
Ψ. 4. δούλων Ι. ντ, 1, 4. ΧΙΠ. 1, 
4 ον πι ο ΟΕ σα α νο. 
ΧΙ. 11, 32. ἀναρχία Ύ1ΠΙ. 1Υ. 2ο. 
ἄνεσις Υ ΠΤΙ. ΧΙ. 11. δούλων ἀριθ- 
μὸν καὶ µετοίκων καὶ ξένων ΤΥ. 1Υ. 

ἥκιστα μετὰ δούλων 1Υ. χνη. 
7. πόλις δούλων καὶ δεσποτῶν ΥΠ. 
ΧΙ. 7. ἄνεσις ΥΙΤΙ. χι. 11. δούλοις 
ντα, ας 1 τν 1 νι. Ἐν κ. 
τοῖς ἀλλήλων ΤΙ. ν. 7. οὗ σχολὴ 
δούλοι ΙΥ. Χν. 2. δούλους 1. ντ. 
τπτ Ἡι μι σπα Ίνα” 
Χ, 13. ΥΠ. ΧΥ. 3. καὶ δούλους µε- 
τοίκους ΤΤΙ. τι. 3. 

δραχµιαῖος. δραχμιαῖα (συναλλάγµατα) 
γΙ. ΧΤΙ. 4. 

δράω. δρῶσιν ΠΤΙ. χτπ. 2ο. ὙΤΤΙ. χι, 
23. ὃδρᾶν ΤΙ. τ.ᾳ. ΥΙΠΠΙ. χι. 27. 
δρῶν ΙΝ. χνι. 8. 

δύναµαι. τί δύναται ΥΠ. τπτ. 2. δύ- 
ναται ταὐτόν Υ ΙΙΙ. ΧΙ. 6, 9. δύναν- 
ται ΤΙ. ΥΙΠΙ. 1ο. ΥΠ. Ἱςκ. 13. ὃδυ- 
νήσεται 11. χν. 14. ΥΙ. αΙν. 14. 
δυνήσονται 11. σῃΠ. 15. ΥΠ. 1. 7. 
ΎΤΙΠΙΠ. νιπ. 18: ΤΧ. 13. ἐδύναντο 
ὙΠΠΙ. νΠ. ϱ. δύνωνται Ὑ1ΠΙ. κι. 
16. µέχρι περ ἂν δύνωνταιΥ.. νΙ. 8. 
δύναιτο 111. ΧνΙ. {. ὃν ἂν δύναιντο 
ὙΙ. ΙΧ. 7. δύνασθαι 11. ντ. τς, 
οι κ αλ ω Ὁς σε... 
Υ1. 1.4, 7. ΤΙΠ. α. ᾱ. κρνεν 
Ύ. ν. 7. δυνάµενος ΤΙ. χτῃ. 12. 
ἔτι μεῖζον εἶναι ΝΤΤΙ. ντ. {. τοιοῦ- 
τόν τι Υ1Ι. Τν. ϱ. δυναµένου ταὐτό 
1ΤΙ. τι. 4. δυναµένης 1Ι. τχ. τό. 
τῷ δυναµένῳ τῶν πολιτῶν ΤΥ. Χτν. 
20Ο. δυνάµενον ΤΠ. ΧνΤΙ. 4. δυνά- 
µενοι 111. χνι. δ. ΎΤΤΙ. κ. 8, 2. 
λέγειν Υ1ΙΤΙ. Υ. 7. πράττουσι πάν- 
τες ΥΙΠΤΙ. Χ. 20. δυναµένων ΤΙ. χΧ. 
16. ΤΠ. Χνται 1. Υ. νι 12. ΤΠ. 
ΙΥ. 3: ΧΙ. 1Ο. δυναµένους ΤΥ. ΙΧ. 
5.. ΥΤΠΙ. πι. 6: τν. 5. 

δύναµις. ΤΝ. χι. {. ΥΠ. τῃπ. 3: ντῃ. 
2. πολιτική ΠΠ. Χπι. 1. τῆς πολι- 
τείας Ὑ 11]. ΙΧ. 4. δυνάµεως ΤΤΙ. 
ΧγΥ. 14. 1Υ. 1.5: Ιχ.5: ΥΙΙΠ. 1Υ. 
1Ο: Χ. 24: ΧΙ. 2, 16, 27. καὶ μετὰ 
δυνάµεως καὶ χωρὶς δυνάµεως οὕὔσης 
τῆς ἀρχῆς 111. Χγ. 1ο. διὰ ταύτης 
τῆς δυνάµεως Υ ΤΙ. ντ. 1. δυνάµει 
111. πτπ. 14, 15. ΥΙΤΠΙ. τττ. 3: ντ. 
12. πρὸς τῇ δυνάµει ΥΙΤΙ. χι. 32. 
δύναµω ΤΙ. νπ. 6: κ. 6. ΤΙ. χιτ, 
1δ: χν..1ς, ΤΝ. 1. 12. ν. τ.α- 
πα αι. να τα ες Ἐ ιδ. τα 
16. ἔχουσα ΥΙΤΙ. ντ. 1: Χ. 25. 
ἔχουσι τὴν αὐτήν 11. Χ. 6. κεκτη- 
µένους ΥΠ. Χ. 38. τὴν αὑτοῦ ΙΝ. 
ΙΥ. 1Ο. τὴν πολιτικήν 11Ι. ΧΙ. 13. 
τὴν πρακτικήν ΤΥ. ΤΠ. 6. τῶν µε- 
τεχόντων ΎὙΠ. ΤΠ. 5δ. τὴν δύναμιν 
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ΤΠ. τν. ο: πιν. 6, Ὑ. 1ν. 8. 1.1. 
2. ΥΙΙ.ΤΙ.6. διὰ τὴν δύναμιν ΥΤΤΙ. 
Χ. 24. κατὰ τὴν δύναμιν ΥΠ. 1, 5. 
ΥΤΠ1, ΤΠ. 3. αἱ δυνάµεις Τ. ντι, 
16. ΤΥ. ΧνΙ.2. δυναµέων ΤΙ. χτι. 
4. ταῖς δυνάµεσι ΥΠ. ΧΥ. 22. δυνά- 
µειξ πάσας Ύ. 1.2. τὰς ἄλλας Υ1, 
1Υ. 16. 

δυναστεία. ΤΙ. κ. 14. ΥΤ.νι. 11. ΥΤΤΙ. 
ΤΠ. 3. δυναστείαν ΥΠ. Υ. 2. Υ1ΤΙ, 
νι. 12: ΥΠ, 13: ΠΠ. 11, Ύὃδυνα- 
στείας Υ ΙΙΙ. ττ. 8: νΙΠ, 7. βασι 
λικάς ΥΤΙΙ. κ. το. 

δυναστευτικό». δυναστεντικὴ (ἰατρεία) 
11. Χ. 13. ὀλιγαρχίᾳ δυναστεντικῇ 
ΥΊ. ΧΙν. 7. δυναστευτικήν (αἴρεσω) 
ΥΤΙΤΙ, νι. τ1, 

δυναστή». δυνασταί Υ ΠΤΙ. ντι, 7, 
δυναστικό». δυναστικωτάτῃ Υ1Ι. νι. 1. 
δυνατός. ΤΙ. τι. 2. ΤΙ. Χγι. 1ο. δυνα- 

τόν ΤΙ. ττ. 4, δ. ΤΙ. χι. ϱ. τὸ 
δυνατόν Ύ. νΠΙ. 13, 15. τὴν δυνατήν 
ΥΤΙ. 1, 6. δυνατοί Τ11. χτπι. 6. τῶν 
δυνατῶν ΤΠ. Χ. 14. 

δύο. τὰ δύο ΥΠΤΙ. ντ. 5, δύο ἐν οἷς 
γίγνεται τὸ εὖ ΙΥ, ΧΙΙ, 2. δυοῖν 
Υ1ΤΙ. 1. 12: ΤΠ. 6. ἀρεταῦν ΤΙ. ν. 
1Ο. δυοῖν ἤ μιᾶς οὔσης ΥΠ. τπτ. 8, 

:.. δυοῖν ὄμμασι καὶ δυσὶν ἀκοαῖς 111. 
ΧγΙ. 12, 

δυσγενής, δυσγενεῖς Τ. νι. 8. 
δυσέµβολος. δυσέµβολον (τοῖς πολεμίοιβ) 
τν να, 

δυσεξερεύνητο». ΤΥ. χτ. 6. 
δυσέξοδος (τοῖς ξενικοῖς) ΤΝ. χι, 6. 
δυσκολία. δυσκολίαν ἔχειν ΤΠ. κ. 1, 

δυσκολίας ΤΙ. ν. 3, 
δυσµένεια. δυσµένειαν ΤΥ. Χντι, 14. 
δυσπερίληπτο». δυσπερίληπτον ΤΥ. χι. 

8. 
δυσπρόσοδο». δυσπρόσοδον (τοῖς ἑναν- 

τίοι) ΤΥ. ΧΙ. 3. 
δυσχεραύω. δυσχεραίνοντες 1ΤΙ. χιν. 

6.  δυσχεράνασαν ΥΠ. νι. 14. 
δυσχερανάντων ΥΙΤΙ. νι. τό. 

δυσχέρεια. δυσχέρειαν ἔχει ΤΝ. ΧνΙ. 2, 
ἔχει δυσχερείας 11. 1, 1: 1Υ. 1; Υ, 
5. 

δυσωδία. δυσωδίαν ΥΙΤΙ. Χ. 2ο. 
δύω. δύεσθαι (ἀγῶνα) 1. 1ν. 3. 
δωρεά. δωρεάς Υ1ΠΙ. χι. το. 
δωριστἰ. Ὑ. Υ. 22: ΥΠ. δ, Υ1. 111, 7. 
δῶρον. ΤΙ. τΧ. 26. 

Β. 

ἐὰν. ἐάν τε, ἐάν τε ΤΙ. νι. τῃ. 
ἐατέος. ἑατέον ΤΙ. ντ. αἱ: ΥΙΠ. 23. 
ἑαυτός. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ΤΙ. ΙΧ. 2ο. ἐφ᾽ 

ἑαυτούς ΠΤΙ. χνι. 8. 
ἐάω. ἐᾷ ΥΠ. νττ. 16. ἡἐάσει ΤΠ1. 

ΧΤΠΙ. 21. ἐῶσω 111. ΧΙ. 8. ἐάσωσιν 
ὙΠ1Ι. τπ. ϱ. ἐάσειεν ἄν 111. χιπ. 
21. ἐν ΤΙ. ΥΠ. {: ΥΠΙ.21, ΥΠ. 

.. 5 
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ΧΙ. δ, ἐάσειν Υ1ΠΤΙ. ΤΙ. 13. ἐᾶσαι 
ὙΠΠΙ. Χ. 16. ἐάσαντας ΤΝ. 1. 14, 
γα πε 

ἑβδομάς. ταῖς ἑβδομάσι 1Ν. κνι. τ7! 
ΧνΠΙ. 15. 

ἑβδομήκοντα. ὁ τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν 
ἀριθμός ΤΗΥ. Χγι, 5. ἔτη τρία καὶ 
ἑβδομήκοντα ΥΠ. χττ, 3, 

ἕβδομος. ἕβδομον ΥΙ, 1. 15. 
ἑβδόμῃ Υ ΤΙ. τπ. 7, 

ἐγγίγνομαι. ἐγγίνεται ΥΙ1Ι. 1. 16: Υι, 
ϐ, ἐγγίγνονται ΥΤΤΙ. 1. τό: ν1ΠΙ, 
6. ἐγγίγνεσθαι 111. Χντ. 4. ΙΥ. 
ΧΥ. 1ο. ΥΤΙΙ. ΥΠΠ. 12. ἐγγενέσθαι 
ΎΠΠ. Χ, 28δ, ἐγγενομένων ὙΠΠ1, 
ον Β 

ἔγγονος. ἔγγονα ΙΥ. Χνι, 6. 
ἐγγραφή. προτιθεµένων κατὰ τὰς ἐγ- 

γραφάς ΥΤΙ. ντι, 8. 
ην» τοὺς µήπω ἐγγεγραμμένουφ 

5, 
ον ἀλλήλοις τῶν δικαίων ΤΠ. 

ἐν τῇ 

5, ΥΙΤΙ. ντῃ. 8, 
ἀλλήλων ΤΤΙ. . 2, ἔγγιον ΥΙ1Ι. 
ΠΠ. 1ο. ἐγγύτερον ΤΙ. νττ.1. ἐγγυ- 
τέρω ΎΠΠΙ. 1. 16. τὴν ἐγγύτατα 
(ταύτης) ΥΙ. χι. 21. 

ἐγκαλέω. ἐγκαλοῦσω ΙΥ. αχῖν, 29, 
ἐγκαλῶν ΤΥ. νπ. 6, ἐγκαλοῦντεν 
ΥΙ. 1Υ. 9ο, 

ἔγκλημα. ΤΙ. ντιπ. 15. ΤΤΙ.1.5. ἐγκλή- 
µατα ΤΠ. ν. 3, 6. 

ἐγκληματικός, ἐγκληματικόν ΤΝ. χνι, 
3. 

ἐγκλίνω. ἐγκλίνῃ ΥΤΤΙ. ντι, 7, ἐγκλί- 
νειν ΤΙ. νι. 18. 

ἔγκλισι. ἔγκλισιω ἔχουσαι (πρὸς ἕω) 
τν χα 

ἐγκρατῶς ΠΤΙ. ΣτΠ. 10. 
ἐγκύκλιος. ἐγκύκλια (διακονήµατα) Ἱ, 

ΥΠ. 2. τῶν ἐγκυκλίων ΤΙ. ΙΧ, 9, 
ἐγκυκλίους (διακονίας) ΤΙ. ν. 4. 

ἔγκυος, ἐγκύους ΤΥ. Χνι. 1/. 
ἐγχειρέω. ἐγχειροῦσι Υ1. τα. 7. Υ1Ι1. 

Χ. 35. ἐνεχείρησεν Υ11Π. νι. 9. 
εἰπεῖν τι 11. ΥΙΠ. 1. ἐνεχείρησαν 
ὙΠΙΙ. κ. 109. ἐγχειρήσας Υ. νῃ, 
11, 

ἐγχειρίζω. ἐγχειρίζουσι ΥΠ. νι. 12. 
ἐγχειρίσωσω Ν ΠΤΙ. νι. 12. ἐγχειρί- 
ζευ ΥΙΠΤΙ. νττ, 14, 21. ἐγχειρίζε- 
σθαι ΝΤΤΙ. ν. 8. 

ἐγώ. ἡμεῖς ΤΝ. 1. 6. ὙΙ. τι. 3. ἡμῖν 
δέΙΝ. χιπ, 9. ὙΠ. νΙπ. 2. 

ἐδεστός. ἐδεστόν (ζῴον) ΙΥ. τ. 16. 
ἐδωδή. ἐδωδήν 1. τ. τό, 
ἐθέλω. ἐθέλουσω ὙΤΙ. ν. 6. ἐθέλῃ 
ΥΠ. 1ν. 7. ἐθέλειν ΤΙ. τσ. 17. 
ΤΠ. χητ, τό. 

ἐθίζω. ἐθίζειυ ΤΙ. ντ. 23. ΤΥ. ΧνΠΙ, 
3. ἐθίζουσαν Ὑ. Υ. 3. ῥἐθίζοιτο 
ΎΠΠΠ. χι, 6. ἐθίζεσθαι 11. χι. 12. 

θλο] 
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ἐθιζόμενοι ΤΥ. ΧΙΠΙ. 13. εἰθισμένοι 
ΥΠ. ΙΧ. 12. ἐθισθείς ΤΙ. ΥτΠ.23. 

ἐθισμός. Ὑ. ν. 10. ἐθισμούς ΤΥ. ΧΙΠΙ. 
12, 

ἔθνος. ἓν ἢ πλείω συμφέρει 11. τῃ. 6. 
ἔθνος ἀλλ οὐ πόλις ΙΥ. 1ν. τί. 
ἔθνους ἑνός ΙΤΙ. ΧΙν. 15. Κἔθνους 
πόλις (διόισει) ΤΙ. 11.9. ἔθνει πολε- 
μικῷ ΙΥ. τ. τι. ἔθνη 1. π. 6. ΤΠ. 
ΧΠΙ. 10. ΤΥ.ΥΠ. 2,4. ΥΠ. Χ. 8. 
ἐθνῶν ΤΠ. ν. 2. ΤΥ. ΧνῃΠ. 1. ἐπὶ 
τῶν ἐθνῶν Ὑ. 1ν. 2. ἔθνεσι ΤΥ. 1. 
10: ΥΠ. 1. 

ἔθος. ΤΥ. χιπ. 11: ΧΥΠ. 3. καθέ- 
στηκε ΥΠ. ΧΙ. 10. ἔθους ΤΥ. Χγ. 7. 
κατὰ τὸ ἔθος ΤΙ. Χγι. ϱ. παρὰ τὸ 
ἔθος 11. νττ. 24. ἔθη 1Η. Χν1ΠΠ. τ. 
1Υ. πτῃ. 11. διὰ τῶν ἐθῶν ΤΥ. 
ΧΤΠ. 11. ΤΥ. ΧΥ. 7. ᾖἔθεσι ΤΙ. ν. 
5 νι πί τά αν ο νο σα σθ 
τι να. ντ. Ἱν. δις κανα τὰ 

ο ἔθη ΤΙ. Χνι. 9. 
ἔθω. εἴωθε ΤΥ. 1ν. δ. Υ. 1. ο: νΙ. 16. 

ΥΙ. χν. 13. ΥΤΙ. 1ν. 5. ΥΙΠΤΙ. τῃ. 
8: ΧΙ. 5. εἰώθαμεν 111. ντ. 3. 
εἰώθασι ΤΙ. Χ. 14. 111. πι. 6: Χνι. 
7: Χνπ. 6. Υ. 1Π. 1. ΥΠ. πι. 8: 1Υ. 
ι. ΥΤΙ. τ. τ: τν. 16. ΥΙΤΙ. πῃ. 4. 

εἰ. εἰ καί 111. ΧΙΙ. 5. καὶ εἰ ΥΠ. 1. 5. 
εἰ γὰρ εἴη 111. χι. 5. εἰ δὲ δή 111. 
Χγ. 9, 13. εἰ μὴ τρόπον τινα 11]. 
ΧνΥΠ. 2. εἰ πούτι πρὸς ἕν ΤΥ.. ΤΙ. 9. 

εἶδος. 111. κιν. 5, 6, 11: χνι.1. ΥΠ. 
ΤΙ. 7: ΥΠ. 4. εἶδος ἄλλο δυνάµεως 
ΥΙ. χν. 22. (ἂν) ἕτερον ᾗ Τ1Ι. 111. 
8. ἔχει ΤΙ. Χν. 2. πλήθους ΥΠ. 
1Υ. 21. τῆς χώρας ΕΥ. Υ. 3. τρίτον 
(εἰδός) μεταξὺ ταύτης καὶ τῆς πρώτης 
1. ΧΙ. 4. καθ ἕκαστον εἶδος Υ 1. τ. 
5.. ΥΠ. ν.1. εἴδει 1. 1. 2: 1Υ. 2: 
ΧΙΠ. 4. ΠΠ. τ. 3. ΤΙ. 1. 8. ΥΤ. 111, 
5. εἴδη Ι. τ. 7. ΤΠ. χιν. 8. Υ. τν. 
ι. ὍΙ. π. 4: πῃ. 7.1ν. δ, αι. ΥΠ. 
1.2. {(εἴδη) ἔχουσα καθ᾽ ἂ ἄρξει καὶ 
ἄρξεται 111. τν. τό. (εἴδη) λαβεῖν 
ΥΤ. τν. 8. {(εἴδη) πλείω πολιτείας 
ΤΠ. 1ν. 3. (εἴδη) πόσα τῆς ἀρχῆς 
τῆς περὶ ἄνθρωπον 111. ΥΙ. 2. πόσα 
εἴδη δικαστηρίων ΥΠ. Χνι. 2. ἐξ 
ἄλλων ἀνομοίων εἰδῶν ΤΤΙ. τν. 6. 
τρισὶν εἴδεσω Ὑ Π11. χι. 1/1. 

εἴδω. ἴδοι 111. κνι. 12. ΥΤΤΙ. ν. τ. 
ἰδεῖν ὙΙ. 1. 9. ἴσμεν ΤΙ. τν. 6. 
εἰδώς ὙΠ. Χν. δ. εἶδότες Ὑ 111. τχ. 
4. τῶν εἰδότων ΤΙ. ΧΙ. 12, 14. τοῖς 
εἰδόσω ΤΙ. χι. 11. 

εἰκῇ ΥΤΙ. ν. . 
εἰκός 1. τα. 4. ΤΠ. ν. 22: ΥΠΠ. 91. ΤΥ. 

Χ. 7. Υ. νι. 5, 14. κεἰκὸς εἶναι 111. 
ΧΤΠΙ. 13. 

εἴκοσιν. Ὑ 11. ΤΠ. 5. 
εἰκότως. Υ. ν. 1/. 
εἴκω. εἴκειν ὁμοίως τοῖς ἐξ ἀρχῆς 11. τ. 

ΙΝΡΕΣΧ ΟΕ αβΕΕΚ ἨΝΟΗΒΡΡ, 

6. τβοικε ΠΠ ιν α α δι αι: 
ΧΠ. 3. ΗΠ. Χπι. ϱ, 25. ΥΠ]. τΠ. 
16: 1Χ.2. εἶναι οἰκεῖος Τ11. ΤΠ. 2. 

εἰκών. εἰκόνα Ὑ. ν. 1ο. ΎΠΗ. ΧΗ. 2. 
εἰκόνες θεῶν Τ. Υ. το. 

εἵλως. εἵλωτες ΤΠ. χΧ. 5, 16. 
εἱλωτεία. εἱλωτείαν 11. ΙΧ. 4. 

τείας ΤΠ. ν. 22. 
εἰμί. τὰ μὲν ἔστι τὰ δὲ γένοιτ’ ἄν ΤΙ. ν. 

6. ἔστι μὲν ὧς-- ἔστι δ ὧς ΤΙ. ν. 
14. ΥΠ. τ. {: ΥΤΠ. 3. μιᾶς ἐστι 
ΥΙ. 1. 1. ἂν ἦσαν ΤΙ. ΥπΠι. 1ο. 
ἔστω ΤΠΙ. χι. 1: Χν.ο. κεἶἷεν 111. 

εἶλω- 

ΧΥ. 0. εἶναι-- οἰκεσθαι καλῶς ΤΠ]. 
ΧΠΙ. ϱ. εἶναι πως 11. ν. 14. ΥΤΗ. 
ντ, 1. τῷ εἶναι διά--- Η1. Χ1Π. 5. 
οὔσης, εἰς ἄπειρον Ἱ. ΙΧ. 16. οὖσαι 
ΥΤΤΙ. τ. 4. ἔσομαι ΥΠ. τς. 11. 
ἔσονται 11. τι. 21. ἐσομένην ἡλικίαν 
γ. νῖτ, 14. ἐσομένων Ύ. υ. 13. 

εἴπερ ΤΙ. τι. 8. ΤΙ. νι. το. ΎΠ. ἩΠ. 4. 
ἄλλ᾽ εἴπερ ΤΙ. 1Χ. 9. εἴπερ δή ΥΠ. 
1. ΤΙ. εἴπερ οὖν ΥΠ. 1ν. 14. 

εἴργω. εἴργεσθαι (πάσης ὕβρεως) ΥΠ. 
ΧΙ.28. εἰργόμενοι (τοῦ ἄρχειν) Υ1ΤΠ. 
ΥΠΙ.1Ι6. εἰργομένους τῆς χώρας ΤΥ. 
νο αμε 

εἰρήνη. εἰρήνης ΤΝ. χτν. 22. ὙΠ. ΧΙΥ. 
8. ἐν εἰρήνῃ ΥΠ. ντ. 14. ΥΠ. 
γΙ. 12, 13. εἰρήνην ΤΝ. ΧΙν. 12. 
ἄγοντες ΠΥ. χιν. 22. δι εἰρήνην 
ΥΠ. νι. 17. 

εἰρωνεύομαι. εἰρωνευόμενος Τ11. τ. 2. 
εἷς 11. χι. 1ο: ΧΙΠ. 7: ΧΙν. 2. ΥΠ. 

1. 11. εἷς ῬτερΙοαίε ΤΙ. 1. 4. κἂν 
εἷς ΤΤΙ. χτπ. 8. οὐδ εἷς ΥΠ. χι. 
12. ἕν ΤΠ. τῃ. 5. ΤΝ. ντ. 4. ΥΠ. 
1ν. 11. ἕν μὲν ἕν δέ ΤΠ. χγν. 2. 
ΥΤΙ. π. 3. ἕν τι ΠΠ. κππῃ. 1. ΤΝ. 
ντῃ. 2. ΥΠ. 1. 3. ἓν γὰρ ὑφ᾽ ἑνὸς 
ἔργον 11. ΧΙ. 13. ἓν τῶν ἀδυνάτων 
Ύ.νι. 1. ΥΙ. τν. 11. ἐξ ὢν δεῖ ἓν 
γενέσθαι ΤΙ. ΤΙ. 3. τὸ ἧττον ἓν τοῦ 
μᾶλλον αἱρετώτερον ΤΠ. 1. δ. τοῖς 
λίαν ἓν ποιοῦσι 11. ν. 1ο. ἐφ᾽ ἑνός 
ΣΥ. ΤΙ. 2. καθ᾽ ἑνὸς ὁτουοῦν ΕΥ. ΤΠ. 
1Ο. τοῦ ἑνός ΤΤΙ. Χνι. το. ΥΠ. 1. 
12. ἕνα ΤΙ. Χ. 5. ἕνα μὲν 
ἕνα δέ ὙΠ1]. Χ. 29, 31. Ὑενέσθαι 
ἐκ δύο ὄντων ἀμφοτέρους ἕνα 1. ιν. 
6. ἕνα κύριον 1ΤΙ. Χνι. 1: ΣνΠ. 2. 
ἕνα τινά ΤΙΙ. Χντι. 5: ΧνΠΠ. 1. καθ 
ἕνα ΤΠΙ. χι. 18: Χν. 7. οὐχ ἕνα 
µόνον ΤΤΙ. ΧΨΙ. 11. τὸν ἕνα ΤΙ. τν. 
7. 1ΠΙ. ππι. 7: ΧΥΙ.Ο. τὸ τῶν καθ’ 
ἕνα 111. ΧΙ. 16. ὥσπερ ἕνα γίνεσθαι 
ΤΠ. χι. 2. μίαν ΤΙ. Ἡ. 2: ΤΠ, 1: Υ. 
14. 

εἰσάγω. εἰσάγει ΙΥ. ΧνΠ. ιτ. ΥΠΠ. ν. 
4. ΥΤΙΙ. ντΠ. 5. εἰσάγονται ΤΠ. 
ΧΥΙ. δ. εἰσάγεσθαι Ὑ. ΤΠ. 4. εἶσα- 
γομένου ΥΠ. νι. 2 

εἰσαγωγή. εἰσαγωγάς Ὑ ΤΙ. ντ. 7. 



ΙΝΡΕΧ ΟΕ αΒΕΕΚ ΊΝΟΒΡΡΒ, 

εἰσαγώγιμος. περὶ τῶν εἰσαγωγίμων 
αι κε.φ͵ 
εἰσδέχομαι. εἰσδεξάμενοι ΥΙΤΙ. τπτ, 12, 
εἴσειμι. εἰσίῃ ΥΠ. Υ. 2: ΧΙν. ϱ. εἰσιόν- 

τας ΥΤΙ. ντ. 6. 
εἰσηγέομαι. εἰσηγεῖσθαι ΤΙ. ΥΠ. τ7. 

τάξω ΥΤ. τ. 7. 
εἰσφέρω. εἰσφέρουσι κακῶς ΤΙ. τΧ. 36. 

ἃ δ᾽ ἂν εἰσφέρωσω 1. χι. 6. (πρῶ- 
τος) εἰσήνεγκε ΤΠ. ΥΠ. 2. εἰσφέρειν 
ΙΥ. Χ.ιο. Ύ1.Υ.ο. εἰσενηνοχέναι 
ΥΤΠΠ. χι.το. τὸν εἰσενέγκαντα ΤΤΙ. 
ΙΧ. 6. τοῖς εἰσφερομένοις ὙΙ. Χτν. 
15. ἀντειπεῖν ΤΙ. χι. 6. 

εἰσφορά. ἡ τῶν τελῶν ΥΙΤΙ. χι, το. 
εἰσφορᾶς ΎΠ]. Υ. 5. τὴν εἰσφοράν 
ΥΠΠ. Υπ, 17. τὰς εἰσφοράς ΤΙ. 1Χ. 
36. ΥΤΤΙ. χι, 21. 

εἶτα ΤΠ. νι, 2ο. ΥΙΤΙ. 1.4: ΠΠ. τό: 
Τν. 13. 

εἴτε ΤΙ. χι. /. 
ἕκαστος ΤΤΙ. χι. 2, 14, 17. ὡς ἕκα- 

στος ΤΙ. ΤΠ. 2. ἑκάστου τῶν πολλῶν 
1ΠΙ. κιτ. {. ὧς ἑκάστου 11. τπ. 5. 
ἑκάστης ΥΠ. 1. 1Ο, 11. ὅσον ἑκάστῳ 
ἐπιβάλλει ΤΙ. ΤΠ. 4. ἑκάστῃ Υ1. 
1.9. ἕκαστον 111. Χπ. 5. ἔθνος 
ἕκαστον 111. Χῖν. 15. καθ᾽ ἕκαστον 
ΤΙ. ΠΠ. 5: ν. 18: νΙῃΠ. 22. ΥΤΤΙ. χι. 
1, 33. οὐχ ὧς ἕκαστον, ἀλλ ὡς σύμ- 
παντας ΠΤΙ. ΧΙ. 2. οὐχ ὡς καθ’ ἕκα- 
στον ἀλλ᾽ ὧς ἀθρόους ΠΤΙ. ΧΙΠΙ. 1ο, 
παρ᾽ ἑκάστοις 11. ΧΙΙ. 2. περὶ τῶν 
καθ᾽ ἕκαστα ΤΙ. Χν. 15. 

ἑκάτερος. ἑκατέρα ΥΠ. Π. 1. ὡς μιᾶς 
οὔσης ἑκατέρας Υ 111. χη. 18. ἑκα- 
τέρᾳ ΝΙ. Τν. 5. ἑκάτερον ΤΙ. νι. ο: 
ΥΠ. 1Ο, ἑκάτεροι Υ1ΤΙ. 1. 6. ἑκα- 
τέρων ΥΤΤΙ. ντ. 7. 

ἑκατόν ΥΤΤΙ. 1. 14. τὴν τῶν ἑκατόν 
1Ι. χι. 7. τὴν τῶν ἑκατὸν καὶ Τετ- 
τάρων ἀρχήν ΤΙ. χι. 2. 

ἐκβάλλω. ἐκβάλλουσι 1]. Χ. 13. ἐξέ- 
βαλλον ΥΤ11. ν. 4. ἐκβάλλεν ΤΙ. 
ΧΙΠΙ. 25. ἐξέβαλον ΥΙΙΠΙ. τῃ. τ, 
12: Χ. 3Ι. ἐκβαλών ΥΙΤΙ. ΣΚ, 32. 

ἐκβοηθεία. ἐκβοηθείας ΤΥ. ν. 4. 
ἐκβολή. τὴν τῶν τυράννων ἐκβολήν ΤΠ. 

π. 3. 
ἔκγονος. ἔκγονον Τ. νΙ. 7. ἔκγονα τῶν 

πρεσβυτέρων ΤΥ. χνι. 16, 
ἐκδίδωμι. ἐξέδωκε ΥΠΤΠ. κ. 2ο. 
ἔκδοσις. τὰς ἐκδόσεις ΤΝ. Χνι. 8. 
ἐκεῖ ΤΙ. τα. 6: κ. 4, το. ΤΠ. αν. 8. 

ΙΤ. τπτ. 4, 7. 
ἐκεῖθεν ΤΙ. χ. 5. 
ἐκεῖνος. κἀκεῖνος ΤΤΤ. Χν. 1ο. κἀκείνου 

1ΤΙ. πγνι. 13. τῶν ἀπ᾿ ἐκείνου τῶές 
ΙΥ. κ. 4. κατ) ἐκεῖνον ΥΠ. χι, 
11. ἐκεῖνα ΤΙ. χι. 4. 

ἐκείνως ΙΥ. χι. 8. ὙΠ1ΤΙ. νπτ. τῃ. 
ἐκείνως τε καὶ οὕτως 11. ΤΧ. 14. 

ἔκκειμαι. ἔκκειται ΙΝ. ΧΙΠΙ. 2. 

49ὔ 

ἐκκλησία Ὑ 11. ΙΠ. 6, κυρία πάντων 
ΠΠ. χι. 16. Ὑ ΠΠ. ΠΠ. 6. ἐκκλησίας 
κοινωνοῦσι Ν 1. ΝΙ, 6. µετέχουσω 
ΤΙ. κ. 7. 11. κι, 16. ἐκκλησίαν 
111. 1. το. ΥΠ. ΧΙΤΙ. 1. ἀἐκκλησίαις 
11. ΧΙν. 4. ἐκκλησίας Υ 11. τν. τ/. 
κυρίας Υ ΤΙ. τι. 7. 

ἐκκλησιάζω. ἐκκλησιάζει ῥᾳδίως ΥΤΙ. 
ΙΥ. 13. ἐκκλησιάζουσι τὰς ἀναγκαίας 
ἐκκλησίας ΎΠ. ΥΙ. 2. ἐκκλησιάζειν 
11. νι, το. ΥΠ. ΙΧ. 4: ΧΠι, 1. ΥΠ. 
ΤΥ. 2. Υ. 5. 

ἐκκλησιαστής ΤΤΙ. τ. 6, 
ἐκκλησιαστοῦ ΤΙΙ. τ. 7. 
στήν ΤΤ1. τ. τ7. 

ἐκκλίνω. ἐκκλίνει ες δῆμον ΤΙ. χι. , 
ες ὀλιγαρχίαν ΤΙ. χι, 5. 

ἐκκρίνω. ἐκκεκριμένους Υ1Ι. ΥΠ. 3. 
ἐκκομίζω. ἐκκομίσασθαι 1. ΧΙ. 12. 
ἐκλείπω. ἐκλείπειν 11. χν.ο. ἐκλε 

πειν ΠΠ. νΙ. 17. ἐκλεῖπον τούτων 
ΙΥ. νπῃ. 8, 

ἐκλύω. ἐκλελυμένα ΥΤΙ. νι. {. 
ἐκμισθέω. ἐκμισθοῦντα Ι. χι. 9. 
ἐκούσιος. ἑκούσιον Υ11Ι. Χ. 27. ῥἑκού- 

σιαι 111. ΧΙν. 11. ἑκουσίων ΤΙ. ΙΧ. 
28. ἑκουσίους ΤΙ. 1Υ. . 

ἐκπέμπω. ἐξέπεμπεν ΥΙΤ1. τι. 7. ἐξέ- 
πεµπον ΤΙ]. ΙΧ. 39. ἐκπέμποντεν 
ΥΠ. ν.ο. ἐπὶ τὰς πόλεις ΤΠ. χι, 
15. ἐκπέμψασθαι ΤΝ. νι. 4. 

ἐκπίπτω. ἐξέπιπτον 111. ν. 3. οἱ 
ἐκπίπτοντες ΥΠ]. ν. 3. ῥἐξέπεσεν 
Ὑ. νῃ. 11. ΥΤΠ. ΧΙΙ, 6. ἐξέπεσον 
ΥΤΙΠΠ. πΠ. 12, 13, 

ἐκπληρόω. ἐκπληροῦσι ΤΥ. νι. 8, 
ἐκτέμνω. ἐκτμηθῆναι ΥΤΠΙ. κ. τ8. 
ἐκτοπίζω. (τοῖς) ἐκτοπίζουσι (τυράννοιθ) 

ὙΥΤΤΙ. χι. 2ο. 
ἐκτός. τῶν ἐκτός ΤΥ.1. 3. ἀγαθῶν ΤΥ, 

1. ΤΟ. µμηδενὸς (τῶν ἐκτός) ΥΠ. τ. 3, 
τοῖς ἐκτός ΤΥ. 1. 6. τὰ ἐκτὸς τῶν 
ἀγαθῶν αἴτια νοµίζουσι τῆς εὐδαιμο- 
γίας ΤΥ. ΧτΠ. 8. 

ἐκφεύγω. ἐκφεύγουσι 11. χι, 15. 
ἑκών ΥΠ. κ. 4. ὙΠΙ. ντ, 56. ἑκόντες 

Ὕ.γ. 25. ΥΤΠΙ. Χ. 37. ἑκόντων 111. 
ΧΙν. 7, 11, 12, 14. ΥΠ. 1ν. 14, 

ἐλαία. ἐλαιῶν φοράν Ι. ΧΙ. 9. 

επ. Χα ΕΠ. 

ἐκκλησια- 

ἐλαιούργιον. ἐλαιουργίων 1. ΧΙ, 9. 
ἐλαττόω. μηδέν ἐλαττουμένου τοῦ 

πλήθους ΥΠ. τν. 7. 
ἐλάττων ΥΤΙΙ. κ. 17. ἔλαττον ΤΙ. ντι, 

17: 1Χ.35. ΤΠ. Χνι.1, ἔργον ΥΙ, 
1, 7. ἔχειν ΥΤΤΠΙ. τ, 2. εἶς ἔλαττον 
ΥΠ. νπ. 9. δι ἐλάττονος ΥΠ. 
ΧΥ. 1. ἐλάττονα Υ1ΤΙ. ΧΙ. 2. ἐλάττω 
Τ1. ν. 4. ὉΙ. ΤΠ. 4. ἐλάττω ποι- 
οῦντας ΥΤΙΙ. νΙΠ. 1ο. ἐλαττόνων 
1 πι, Πτι εαυτο, 
ΧΙ. 1. ἐξ ἐλαττόνων εἰς ἑξακοσίους 
ᾖλθον ΥΙΙΤΊ. νι. 3. ἐλάττους 1. ν. 
286. ΠΠ. κΠιτ,δ, ΥΠ. τ, 3: ΤΠ, 

2 9---θ 
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7... τοὺς ἐλάττους ΤΠ. Χ. 3: 
εἰς ἐλάττους 111. Χιπ. 8. 
νΙ. 7. 

ἐλάχιστος. ἐλαχίστης ΤΙ. ΥΠ. 4. ἐλά- 
χιστοι ΥΤΠΙ. κ. 27. ἐλαχίστων ΥΙ. 

ώΙΚάΡ. ει 
ἐλέγχω. ἐλεγχομένας ΤΥ. χι. 8. 
ἐλεήμων. ἐλεήμονας Υ. ΥΠ. 5. 
ἔλεος Ὑ. ΥΠ. 4. 
ἐλευθερία ὙΠ. 1ν. 43. ἐλευθερίας 

:. ἔργον ΥΙΙ. Π. 3. (ἐλευθερίας) µετέ- 
χουσι πάντες ΤΠΙ. νιπ. δ. (ἐλευ- 
θερίας) τὸ ἐν µέρει ἄρχειν καὶ ἄρχε- 
σθαι ΝΤΙ.Τ. ι. ἐλευθερίᾳ ΠΤΙ. τα. 4. 
ΥΤΙΠΙ.Τχ. 14. ἐλευθερίαν ΤΙ. χπ.ό: 

πια η Ίντο να πα ντο 
ΤΙ. 0. τὴν ἄγαν Ὑ 111. ΧΠ. 168. τὴν 
κατὰ τὸ ἴσον ὙΠ]. Τ. 4{. κατὰ 
ἐλευθερίαν καὶ γένος ΤΙ. ΙΧ. 15. 

ἐλευθεριάζω. ἐλευθεριάζων ΥΠ. χι. 

ΧΤΠ. Λ. 
ΥΤΙΙ. 

νοΤ8ν 
ἐλευθέριος 11. ν. 1Ο. ἐλευθέριον Υ. 

ΤΠ. 1ο: Υ. δ. πρᾶξω ΤΙ. Υ. 1ο. 
ἐλευθερίων (ἐπιστημῶν) Ν. πτ. 6. 
ἐλευθεριωτέρας (κιωήσεις) Υ. Υ. 23. 

ἐλευθεριότης. ἐλευθεριότητος ΤΙ. Υ. 1ο. 
ἐλευθερίως 11. νι. ο. 
ἐλεύθερος Ὑ. υπ. 6. ἐλευθέρου--- 

δεσποτικοῦ ΤΝ. ΤΠ. 1. µμηδενὶ ἐλευ- 
θέρῳ χαίρειν ΎΙΤΙ. χι. 13. ἐλεύθε- 
ρον ΤΥ. Χνπ. ο. ΥΠ. χι. 12. τὸ 
ἐλεύθερον 1. χιπ. 7. ΥΠ. τκ. 14. 
τὸ μὴ ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν ἐλεύθερον 
ὙΙ. 1. 21. ἐλεύθεροι Τ1Ι. χι. 8: 
ΧΙΠ. 2: Χγ. ϱ. ΥΠ. ΤΨ. 4. 5: ΤΙ. 
6,4. ΥΠ. 1, 3. ἐλευθέρων 1. Χ. 
τσ χα, αλ 10 σι ντα, 
5. Υ.Π.4. Υ. ΠΠ. δ: ΥΙ. 1ο, 15. 
ΥΠ. Χ. 4, 15, ΙΟ. ἔργων Υ. Ἡ. 3. 
οἱ πολλοὶ τῶν ἐλευθέρων Υ. ΥΙ. 12. 
ἐλευθέροις ΤΙ. τα. 4. Ν. ΤΠ. 12. 
ἐλευθέροις οὖσι καὶ τἆλλα ὁμοίοις 
ὙΙ. τν. 2. ἐλευθέρους ΤΙ. κι. 6: 
ΧΤΙ. 8. 

ἐλευθερόω. ἐλευθερώσαντες ὙΤ1Π. κ. 
δ 

ἐλευθέρωσι». 
32. 

ἑλκύω. ἑλκύσῃ ΤΙ. τ. 3. 
ἕλκω. ᾖἕλκουσι ΥΙΠΤΙ. τα. 7. 

ὙΤΙΙ. νι. 7. ᾖἕλκοντας ΤΥ. ν. 2. 
ἐλλείπω. ἐλλείπῇ ὙΠΙΙ. ντι. το. 

ἐλλείπων Ι. υπι. 8. ΤΤΠΙ. ππ. 5, 
ἐλλείπουσι ΤΥ. Ἱ. 6. ἐλλείποντας 
ΥΠ. ν. 1. ἐλλέλειπται ΤΙ. νι. 14. 

ἔλλειψω. ἔλλειψω ΥΠ. 1Σχ. 7. 
ἐμβάλλω. ἐνέβαλον ΥΤΠΙ. τν. 5. 
ἐμβολή. ἐπὶ τῆς ἐμβολῆς ΤΙ. ΙΧ. το. 

ἐλευθέρωσιν ΥΠ. χι. 

ἕλκωσι 

ἐμμελής. ἐμμελεστέραν (πὀλι) 1Ιν. 
νι. δ. 

ἐμμένω. ἐμμένουσω ΥΠ. ντπτ. 6. 
-ἐμός ΤΠ. τῃ. 6. τὸ ἐμὸν καὶ τὸ μὴ 

ἐμόν ΤΙ. 111, τ. 

σΕβΕΕςΚ ἨΟΗΡΒΕ. 

ἐμπειρία. ἐμπειρίας 1. ΤΧ. 1. (ἐμπει- 
ρίας) δέονται ΥΠ. τπτ. 5: ΥΠ, 12. 
ἐμπειρίαν ΠΤΙ. ΙΧ. 4. ἀναγκαίαν 
1. χι. 1. ἐμπειρίαι ὙΠ. ΧΙ, 1ο, 
ἐμπειρίας ΤΙ. χι. το. 

ἔμπειρος. ἔμπειρον περὶ τὰ κτήµατα Ἰ. 
ΧΙ. 1. ἐμπείροις περὶ τὴν στρατηγίαν 
ΙΥ. γ. 3. 

ἐμπείρω». ἐμπείρως ἔχοντες Υ. ντ. 2. 
ἐμπίπτω. ἐμπίπτει ΤΙ. ντπ. τό. ΥΠ. 

ΧΝΙ. 4. ἐμπίπτουσω ΤΠ. ΙΧ. 19. 
ΥΤΙΙΠ. ντ. 7. 

ἐμποδίζω. ἑμποδίζει αὐτούς ΥΙ. ντ. 6. 
ἐμποδιοῦσιω ἀλλήλαις ὙΠ. αγ. 8. 
ἐμποδίζωσω τὴν αὔξησιν ΤΥ. Χντ. 4. 
ἐμποδίζεωυ Ὑ. νι. 6. ἐμποδίζων Υ. 
1ν. ϱ. (μηδενὸς) ἐμποδίζοντος ΤΥ. 
χπιν.τ8δ. νι τν 

ἐμπόδιος. ἐμπόδιον ἔχειν ΤΥ. τ. 7. 
ἐμποδίους (πρὸς τὴν ἀρχήν) ΥΠ. 
Χ, [2. 

ἐμποδών. Υ. Τ. 2. 
ἐμποιέω. ἐμποιεῖ ΤΙ. νι. 13. ΤΥ. χπ. 

6. ἐμποιοῦσι Ὑ. Τν. 1. ἐμποιῶσωψ 
ὙΤΤΙ. νι. 1ο. ἐμποιεν ΥΤΤΙ. ντῃ. 
13: ΧΙ. 22. ἐμποιεῖν ταῖς ψυχαῖς 
ΙΥ. ΧΙ. 21. ἐμποιεῖσθαι ΤΥ. χΧνι. 
15. 

ἐμπορία Ι. ΧΙ. 3. ἐμπορίας ΥΠ. ν. 
δ. τὰς ἐμπορίας ΥΤΙ. 1Υ. το. 

ἐμπορικός. ἐμπορικόν ΥΠ. 1ν. αἱ. ἐμ- 
πορικὴν αὑτῇ ΤΥ. νι. 4. 

ἐμπόριον ΤΥ. νι. 4. τῶν ἐμπορίων 1. 
κε κε, 

ἔμπορος. ἔμπορον ΥΠ. ΙΥ. 12. ἔμποροι 
1. ΧΙ. ΙΙ. ἐμπόρων πλῆθος ΤΥ. 
σι 1. 

ἐμφαίνομαι. ἐμφαίνεται Ἱ. ν. 3. ΥΠ. 
ΙΧ. 6. 

ἔμψυχος. ἔμψυχον Ι. Ιν. 2. ἔμψυχα 
1. Τν. 2. µέρη τῆς κτήσεως ΤΥ. 
νΙΠ. 4. ἐμψύχοις 1. ν. 4. 

ἐνάμιλλος. ἐνάμιλλον (εἴη πρὀς ) 
ΤΠ. χπ. 6. 

ἐνάντιος. ἐναντία ΥΠ. ντ. 14. ἐξ 
ἐναντίας ΤΝ. π. 7. ΥΙΤΙ. τι. 7. 

ἐναντίαν ΥΙΤΙ. ΧΤ. 1ο. τοὐνάντιον 
11. Ἴν. δν. α τι ασλτντα 
τη 11 απ. αι το. 
τἀνάντια ΥΤΤΙ. τ. 3: ΤΝ. 11: ντ. 
δ. ἐναντίας Υ ΠΤΙ. νι. 18. ἐναντι- 
ωτάτους ΥΙΤΙ. χι. /. 

ἐναντιόομαι. ἐναντιοῦσθαι ΥΠ. ν. 
ται 

ἐναντιότης. ἐναντιότητα ΥΙΠΤΙ. κ. 20. 
ἐνδεής. ἐνδεέστερα ΤΥ. Υπ. 2. ἐνδεέ- 

στατον (βίον) 1. νττ. 8. 
ἔνδεια. ἐνδείᾳ ΥΠ. χι. 6. 

ν.δ. ΥΙΙ. τν. 4. 
ἔνδεκα. τῶν ἕνδεκα καλουμένων ΥΠ. 

νΙΠ. 11. 
ἑνδέκατος. ἑνδεκάτῳ ΥΤΤΙ. χι. 6. 
ἐνδέχομαι. ἐνδέχεται ΤΙ. 1. 3: 1ν. 1: 

ἔνδειαν ΤΙ. | 
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τα σαι τσι πα 4: χι, 
Έτ τα τς αν ο τι: σε τι, 
τς απ κι τν ΙΗΠ. τα. 17: 

. ΙΧ. 4: ΧΙ. δ. ἐνδέχεται μὲν, οὐ 

μὴν ἀναγκαῖον ΠΤΙ. 1. 1ο. ἐνδέχοιτο 
ἄν ΥΠ. ΥΙΠ. 17. ἐνδέχεσθαι ΤΝ. 
νΠ, 5. Υ. ΠΠ. 11. ἐνδεχομένης 
εὐδαιμονίας ΤΥ. ΤΠ. 17. ἐνδεχομένην 
ΥΠ. 1. 4: τ. 6. (ο) ἐνδεχόμενοι 
(συνδυασµοι) ὙΠ. Ἱν. 8. ἐκ τῶν 
ἐνδεχομένων ΤΥ. χιτ. . 

ἔνδημος. τὰ ἔνδημα ΤΤΙ. τν. τ2. 
ἐνδόσιμος. ὥσπερ ἐνδόσιμον (γένηται 

τοῖς λόγοι») Υ. ν.τ. 
ἔνειμι. ἔνεστι 11]. νι. 4. ἐνέσονται 

ΥΤΙΙ. ΤΠ. 3. ὧς ἐνούσης ΤΙ. ντ. 5. 
ΥΠ. Χ. ιτ. ἐνούσας ΤΠ. χν. 3. 

ἕνεκεν. τὸ μὲν τούτου ἕνεκεν, τὸ δ᾽ οὗ 
ἕνεκεν ΤΥ. ΥΙΠ. 3. τώων ἕνεκεν 
το. Ἡ, τ. 

ἐνενήκοντα Υ ΠΤΙ. νι. ττ. 
ἐνέργεια. ἀρετῆς καὶ χρἢῆσίς τις τέλειος 

ΙΥ. νπτ. δ. ἐνέργειαν ΤΥ. χττ. 5. 
ἔνθα. ἔνθα µέκ----------ἐν δέ ΥΤΤΙ. νι. 2. 

ἔνθα µεν ἔνθα δέ ΥΠ. ΧΥ. το. 
ΥΙΤΤΙ. ντττ, 7. 

ἐνθουσιασμός Υ. ΥΠ. {. τοῦ περὶ τὴν 
ψυχὴν ἤθους πάθος ἐστίν Υ. ν. τό. 

ἐνθουσιαστικός. ἐνθουσιαστικαῖς Υ.. ν1Π. 
3. ἐνθουσιαστικούς Ὑ. Υ. 22. ῥἐν- 
θουσιαστικάς Ὑ. ὙΥ. 16. ἐνθουσια- 
στικά Υ. ντ. 3. 

ἔνθυμος. ἔνθυμον ΤΥ. ντι. 3. 
ἐνιαύσιος. ἐνιαυσίας (ἀρχάς) Υ1. χν. τ. 
ἐνιαυτός. κατ᾽ ἐνιαυτόν 11. τ. {. ΥΠΤΙ. 

ΥΤΙΠ. 1Ο. 

ἐνιαχοῦ ΥΠ. χιπ. 4. ΥΠ. ντ, 7. 
ΥΙΤΙ. τῃ. 3: τΙ. 3. 

ἔνιον. ἔνιοι ΤΙ. νι. 17. ῥἐνίων Υ. τ. 5. 
περὶ ἐνίων ΤΙ. χι. 5: Χιν. τ6, το. 
παρ᾽ ἐνίοις ΤΙ. ν. 22. ΤΠΥ. Χ. 12. 
ἐνίαις ΤΙ. χι. 15. ἐνίας Ν. ντ. /. 
ἔνια ΤΙ. ν. 2. 

ἐνίοτε ΤΙ. ττ. 4. ΤΙ. νι.7. ΥΤΙΙ. 
ΤΠ. 6, 15: ΤΙ. 14. 

ἐνίστημι. ἐνεστώτων Υ ΤΙ. νΙΠΠ. Πο. 
ἔννομον. ἐννόμων δημοκρατιῶν ὙΠΙΙ. 

νι. 18. 
ἐνοικέω. ἐνοικούντων ΤΝ. Τν. 5: ΧΙ. /. 
ἔνοχος. ἔνοχον ταῖς βλάβαις Υ. τ. 6. 

τῷ φόνῳ ΤΙ. νΙΠΠ. 20Ο. 
ἐνόω. ἐνοῦν τὴν πόλιν ΤΙ. τι. 8. 
ἐνσχολάζω. ἐνσχολάζειν ΤΥ. χιτ. 7. 
ἐνταῦθα ΤΙ. τν. 7: νι. 1: ΣΧ. το. ΥΠ. 

1Υ. 26. 
ἐντελής. πρὸς τὸ ἐντελές Υ. τ. 5. 
ἐντεῦθεν ΤΙ. ν. 4: χγν. 12. ΥΤΠΙ. τῃ, 

4. τοὐντεῦθεν ΤΤΙ. τν. 11. 
ἔντιμος. παρ᾽ ἀμφοτέρος ΥΠ. κι, 

12. ἔντιμον 11. χι. ττ1. ΤΠ. χν. 
12. ἔντιμοι Υ1, 1ν. 27. ἐντιμότερα 
(ἔργα) 1. ΥΠ, 3. ἐντιμοτέρων Υ1Τ1. 
ται», 

42Τ 

ἐντός. ἐντὸς οὔὖσα ΤΥ. Χ. 4. 
ἐντυγχάνω. ἐντυγχάνοντας Υ11Π1. σι. 

21. 
ἐνυπάρχω. ἐνυπάρχει 1. ν. {: ΧΙΠ. 7. 
Φος 

ἐξαγγέλλω. ἐξαγγέλλωσιΥ ΠΤΙ. χτ. τή. 
ἐξαδυνατέω. ἐξαδυνατοῦσι (λέγειν) 111. 

ΧΙ. 10. 
ἐξαίφνης Ι. ΧΙ. 9. 
ἑξακόσιοι. ἑξακοσίους ΥΙΤΙ. νι. 3. 
ἐξαμαρτάνω. ἐξημαρτημένας ΥΙ. 1. 4. 
ἐξαμελέω. ἐξημέληκεν  σκ 6. 
ἐξάμηνος. ἐξαμήνους ἀρχάς ΥΠ. ΧΥ. τ. 

ΥΤΤΙ. ντ. 6. 
ἐξαπατάω. ἐξαπατῶσιν 1. ΧΙΙ. ο. 

ἐξηπάτησαν Υ 111. τν. 19. ἐξαπα- 
τήσαντες ΥΙΤΙ. 1ν. 14. 

ἐξαργέω. ἐξηργηκέναι ΥΙΤΙ. Χ. 2. 
ἐξαριθμέω. οἱ ἐξαριθμοῦντες τὰς ἀρετάς 

1. χιπ. 1ο. 
νο, τσ κα πα νὰ αχ, 

6. ΤΠ. ει το ον ς, 8. 
ΥΤΙΠΙ. .. το: ΧΤΙ,. 14. ἐξῆν ΤΥ. 
11. 11. ἐξῇ ΤΥ. χΧγ. 2. ἐξεῖναι Υ]. 
τε δι ια πα. ΥΠ τα τα: 
ΤΠ. 17: ΧΙ. 16. μὴ πᾶν ποιεῖν 
ας, Ἰ 

ἐξελέγχω. ἐξελέγχεται ΥΤΤΙ. νΙτ. 4. 
αμ αάμῥωη τοῖς ἔργοις ΙΥ. ΧΙΥ. 

ο ἐξελκυσθείς ΥΙΤΙ. χ. το. 
ἐξέρχομαι. ἐξέρχονται ΙΥ. τν. . 

ἐξέλθῃ τὴν χώραν ΠΤΙ. ΧΙν. 3. ἐξελ- 
θόντων ΤΙ. ΧΙν. {. ἄρχουσιν ἐξε- 
ληλυθότες καὶ µέλλοντες 11. χι. 7. 

ἐξετάζω. ἐξετάζουσω 11. τχ. 36. 
ἐξέτασι». ἐξετάσεως ΥΠ. νιτ, 14. 

ἐξετάσεις ΝΤΙΠ. νΙΠΙ. 21. 
ἐξεταστής. ἐξεταστάς Υ11. ν11τ, τό. 
ἐξευρίσκω. ἐξευρίσκουσιν 1Η. ΙΧ. /. 

γ. 19. 2. 
ἐξίημι. ἐξιέναι ΝΙΠ. χν. 3. 
ἕξις. ἕξεως ΥΠ. 1, 2. τῆς κατὰ φύσιν 

ὝΥ. νῃΠ. 7. ἕξω Ν. 1Π. 56. ἆθλητι- 
κήν Ύ. 1Ιν. 1. πολεμικήν ΙΥ. χντι. 
Ι. τοῦ σώματος ποιάν τινα Υ. ΤΙ. 
13. ἕξεις ΤΙ. νι. 9. ὙΠΙ. τν. τί. 
ἕξεων 1. ΧΤΠ. 2. 

ἐξίστημι. ἐξεστηκυίας ΤΙ. τς. 8. 
ἐξίστανται (εἶς---) ΥΠ. νι. τ8. 

ἔξοδον. ἐξόδοι.. (πολεμικαῖ) ΤΠ. 
ΧΙν. 4. 

ἐξομνύω. ἐξόμνυσθαι (τὴν ἀρχήν) ΥΠ. 
ΧΙΠΙ. 2. 

ἐξοργιάζω. τοῖς ἐξοργιάζουσι τὴν ψυχ]ὴν 
µέλεσι Υ. ντ. /. 

ἐξορίζω. ἑἐξορίζομεν ΤΥ. ΧΥΙΙ. ϱ. ἐξο- 
ρίζες 1Ν. Χντ. 8. 

ἐξουσία 1. ντ. 5. ΤΤΙ. 1. 12. ΤΥ. 
ΧΤΠΙ. 3. τοῦ πράττειν ὅ τι ἂν ἐθέλῃ 
τις ΥΠ. τν. 7. ἐξουσίας ὑπαρχού- 
ση». ΙΝ. ΧΙΠΙ. 4. ἐξουσίαν ΠΠ. ντ. 
ΕΑΠ τὰ. τν. 
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4. ἨΠ. τι. ττ χι. 47, 40. 
(ἐξουσίαν) ποιοῦσιν Υ1. ντ. 7. 
ιτ αν πα η πτ, 

ἔξω κτῆσω ΤΝ. τ. 6. 
τουσι ΝΙ. ΧΙ. 2. 

ἔξωθεν ὙΙ. ΙΧ. το. ΙΙΙ. νῃΠ. 14: 
Χ. 30. τῶν ἔξωθεν ὙΠΠ. νῃ. 4. 
ὙΥΤΠΙ. κ. 26. τοῖς ἔξωθεν λόγοις 1]. 
ΥΙ. 3. τοὺς ἔξωθεν 1. ντ. 14. 

ἑορτή. ἑορτῇ τυι ΤΥ. 11. 1τ. 
ἐξωνέομαι. ἐξωνεῖίσθαι (µείζοσι τιμαῖν) 

ΥΤΠ. χι. 20. 
ἐξωτερικός. ἐξωτερικῆς ἀρχῆς 11. Χ. 

τό. ἐξωτερικαί πράξει ΙΥ. 1. 8, 
1Ο. ἐξωτερικῶν ἀγαθῶν ΤΙΝ. 1. 19. 
ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις 111. νΙ. 5. 
ΙΥ. τ. 4. ἐξωτερικωτέρας (ἐστὶ 
σκέψεως) 1. Υ. 4. 

ἐπάγω. ἐπάγοντες ὙΙΤΤΙ. ν. 1. 
γαγέσθαι Υ11Ι. νι. 7. 
γόμενοι ΥΙΤΙ. 1. τ3. 

ἐπαινετός. ἐπαιετά ΙΤΙ. 1ν. το. 
ἐπασέω. ἐπαινεῖ ΤΙ. Τν. 6. ἐπαινοῦμεν 

Ύ, νπ. 12. ἐπαιοῦσι ΠΠ. νι. 17. 
ΥΙ. τ. 6. ἐπανέσειεν ἄν τις ΤΙ. νι. 
τό. ΙΥ. ν. 1. Υ. 1. 4. ἐπαψεῖν 
ΙΥ. τῃπ. 3: ΧΙΥ. 10. ἐπαιοῦντες 
ΤΥ. χιν. τ6: Χνι. 11. ἐπαψεῖται 
111. τΥ. το. 

ἐπακολουθέω. ἐπακολουθεῖν ΤΥ. χνιῃ. 

(τὴν) 
ἐξωτέρω πίπ- 

ἐπα- 
ἐπαγα- 

15. : 
ἐπαλλάττω. ἐπαλλάττει Ι. ΙΧ. 15. 

ἐπαλλάττεφ Ι. γι. 3. ΎὙΠ. Κ. 4. 
στ Εφ 

ἐπαμφοτερίζω. ἐπαμφοτερίζουσιν ὙΥ. 
τ. 6. ἐπαμφοτερίζοντα ΙΝ. χτῃ. 
11. 

ἐπανάγκης. ἐπάναγκες ΤΠ. νι. 10, 29, 
αν ωανετ, 

ἐπανάγω. ἐπαναγέσθω ΥΠ. 14, 15. 
ἐπανακρεμάννυμι. ἐπανακρέμασθαι ΥΠ. 

τν. 7. 
ἐπανάστασις». πρὸ τὴς ἐπαναστάσεως 

ΥΤΙΙΠ. τ. 5. 
ἐπανάτασις. τοῦ σκήπτρου 111. χΙν. 

14. 
ἐπανορθόω. ἐπανορθῶσαι πολιτείαν ΥΠ. 

1. 7. ἐπανορθοῦσθαι ΙΙΙ. ΧνΙ. 5. 
ἐπεί. θᾶττον 111. Χιπ. 10. 
ἔπειμι. τῶν ἐπιόντων ΤΥ. ΧΙ. 0. δοῦλοι 

ΙΥ. Χν. 2. τοῖς ἐπιοῦσιν ΥΠ. 1ν. 
1Ο. τοὺς ἐπίοντας 11. Υ1Π. 15. 

ἐπεισδύω.  ἐπεισδύουσα παράβασις 
ΥΤΙΙ. ντΠ. 2. 

ἔπειτα ΙΤ. ΙΧ. 3. ΥΠ. Π. 5: ΤΠ. 4, 5. 
ΥΤΙΠΠ. χι. 21. 

ἐπεξέρχομαι. ἐπεξελθεῖν ΤΥ.1. τ3. 
ἐπεξευρίσκω. ἐπεξευρημένας ΤΝ. ΧΙ. 11. 
ἐπέρχομαι. ἐπέλθωμεν ΝΤΙ.1.6. ἐπελ- 

θεῖν ΥΠ. τ. 6. ὙΠΠΙ. Χ. 1. Ὥτὸν 
αὐτὸν λόγον ΠΤΙ. τν. 4. 

ἐπηρεάζω. ἐπηρεάσαι ΥΠ. κ. 16. 
ἐπηρεασθείς ΥΠ. τν. 7. 

ΙΝΡΕΧ ο αβΕΕΚ ἨΟ0ΠΝΡΒ. 

ἐπήρεια. πρὸς ἐπήρειαν (πράττει) 111. 
ΧΝΙ, 7. 

ἐπιβαίνω. ἐπιβάντα ΥΤΙΠΙ. Χ. 28. 
ἐπιβάλλω. ἐπιβάλλει 1. χιπ. δ. ΤΙ. 1ΤΕ. 

4. ΥΠ. ΧΤΠ. 7. ἑκάστῳ ΤΤΙ. νι. 2. 
ἑκάστῳ τοσοῦτον ΠΥ. 1. 1ο. καθ’ 
ὅσον ἐπιβάλλει Ὑ.νῃ.5. ἐπιβάλλῃ 
11. νι. 22. ἅτ οὐθενὸς ἐπιβάλλοντος 
1. χι. 9. ἐπιβαλλόντων Ι. ΙΧ. 8. 
εμμονή 1.ΤΧ. τό. ἐπιβαλέσθαι 
ο 1. ΕΣ, 

ἐπιβατικός. ἐπιβατικόν ΤΥ. νι. 8. 
ἐπιβουλεύω. ἐπιβουλεύουσιν ΤΙ. 1κ. 4. 

ΎΠΙΙ. χι. 11, 325. ἀἐπεβούλευσαν 
Ὑ1ΠΠ. Χ. το. ἐπιβουλεύσειε ΥΤΙΙ. 
ΧΙ. ΙΡ. ἐπιβουλεύεν ΥΠ. χι. 9. 
ὙΠΠΙ. χι.8δ. ἐπιβουλεύοντες ΥΠ. 
ΤΠ. 12. ἐπιβουλεύσαντας ΥΤΤΙ. νῃῃ. 
2. ἐπιβουλεύεσθαι ΥΠ. χι. ϱ. ἐπε- 
βουλεύθησαν ΥΙΤΙ. Χ. 2ο. 

ἐπιβουλή. ἐπιβουλάς ΥΙΤΙ. Χ. 12. 
ἐπιγαμία. ἐπιγαμίαι χρωµένων ΤΠ. 

1Χ. 12. ἐπιγαμίας πρὸς ἀλλήλους 
ποιήσαυτο ΤΗ. 1Χ. 9. 

ἐπιγίνομαι. ἐπιγινομένου 111. τπ. 6. 
ἐπιγιομένων 1ΤΙ. τχ. 5. 

ἐπιδείκνυμι. ἐπιδεῖξαι 1. ΧΙ. 9. 
ἐπίδειξις. ἐπίδειξιν 1. Χτ. το. 
ἐπιδέχομαι. ἐπιδέχεται ΥΠ. νι. 4. 
ἐπιδημέω. ἐπιδημοῦντα 11. χτι. 7. ἐπι- 

δημοῦντας Υ1ΤΙ. χι. 6. 
ἐπιδίδωμι. ἐπιδώσουσιν ΤΠ. Υ. 6. 
ἐπίδοσι». ἐπίδοσις ἡ τρίτη ΥΠ. νι. το. 
ἐπιείκεια. ἐπιεικείας ΥΤΤΙ. τα. 2. 
ἐπιεικής ΤΙ. ΧΙ. 12. ἐπιεικεῖς 11. ντι. 

σο. ΥΠ. ντ. 4. ΥΙΠΙ. ΧΙ. 12, 28. 
ἐπιεικῶν ΙΙ. ΙΧ. 256: ΧΙ. 12: ΧΠ. 5. 
111. ΧΙ. 15. πασῶν οὐσῶν ΥΠ. τ. 
8. ἐπιεικέσι ΥΠ. κ. 3: χι. 15. 
ἐπιεικέσι καὶ γνωρίμοις Υ ΤΙ. τν. 6. 
τοὺς ἐπιεικεῖς ΤΙ. κ. ιτ. 4. ΥΠ. 
ντῃΠ. 12. ΥΠΤΙ. ντ. 14. 

ἐπιξήμιος. ἐπιζήμιον ΥΠ. κΠτ. 4. 
ἐπιζητέω. ἐπιξητοῖεν ἄν ΤΙ. ντι. 12. 

ἐπιξζητοῦντες Υ. ΥΙ. ΤΙ. 
ἐπίθεσι». ἐπιθέσεως Ὑ 111. Χ. 2ο. ἐπί- 

θεσω Υ1ΤΙ. ΥΠ. 3. ἐπιθέσεις ΥΤΤΙ. 
Χ. 17. ποιοῦνται ΥΙΠΙ.Χ. 25. ἐπι- 
θέσεων ΥΠ]. χ. τ/. 

ἐπιθετικό». ἐπιθετικώτατον ὙΤΤΙ. κι. 
37. 

ἐπιθυμέω. ἐπιθυμοῦσι 1. 1Χ. τό. ΥΠ. χι. 
9. Υ1Ι. 1ν. 2. ἐπιθυμήσουσι ΤΙ. ντι. 
15. ἐπιθυμῇ ΥΙ. 1.2. ἐπιθυμῶσι 
ΤΙ. υπ. Ι1. ἐπιθυμήσῃ ΤΝ. τ. 4. 
ἐπιθυμοῖεν ΤΠ. νῃ. 12. ἐπιθυμούν- 
των ΤΙ. τν. 6. 

ἐπιθυμητής Ι. ΤΠ. 1ο. 
ἐπιθυμία 11. χΧνι.ς5. ΤΥ. Χγ. 1ο. ἐπι- 

θυµίας εἰ, ἄπειρον οὔσης Ι. ΙΧ. 16. 
φύσιξ ἄπειρος 11. ντ. 109. ῥἐπιθυ- 
µίαν 11. ΥΠ. 11. {(ἐρωτικήν) Υ1ΤΙ. 
Χ. Ιδ. τὰς ἐπιθυμίας ΤΙ. ντ. 8. 
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ἐπικαθίστημι. ἐπικαταστήσαντος ΥΤΤΙ. 
ο ο η, Ἂ 

ἐπικαίρο». ἐπικαίρους τόπους ΤΥ. ΧΙΠ. 
. 

ἐπικαρπία. ἐπικαρπίαν πορίζειν πλείω 
δν αχ. η, 

ἐπίκειμαι. ἐπίκειται τῇ θαλάσσῃ 11. Χ. 
8. ἐπικεῖνται ζημίαι τούτοις ΥΠ. 
ΧΙΤΙ. 3. ἐπικεῖσθαι Υ1. ΧτΠ. 1. 

ἐπικίνδυνος 11. Χ. 15. ἐπικίνδυνον 11. 
να πο. 

ἐπίκληρος. ἐξ ἐπικλήρου ὙΤΤΙΠ. τν. 7. 
(τὴν) ἐπίκληρον 11. ΤΣ. 15. ἐπικλή- 
ρων ΙΙ. ΙΧ.15. ἐξ ἐπικλήρων Υ1ΙΤΙ. 
1ν. 6. περὶ τὰς ἐπικλήρους ΤΙ. χη. 
14. 

ἐπικόπτω. ἐπέκοπτε ΤΠΙ. Χ1ΠΙ. το. 
ἐπικοσμέω. ἐπικοσμηθέν (ἤθεσι) ΙΙ. Υ. 

ὁν 
ἐπικρατέω. ἐπικρατοῦσιν 11. ντι. 3. 
ἐπικρύπτω. ὅπου τὸ τοιοῦτον ἐπικεκρυμ- 

µένον ἐστίν Τ1Ι. ν. 9. 
ἐπιλαμβάνω. ἐπέλαβεν Ι. ΧΙ. 11. ἐπι- 

λαβόμενος ΥΙΤΙ. νι. /. 
ἐπιλέγω. ἐπιλέγειν ΙΥ. 1. 7. 
ἐπιλογισμός. ἐπιλογισμούς ΥΠ. ν11Ι. 

21. 
ἐπιμαχία. ἐπιμαχίας οὔσης ΤΠ. τχ. 11. 
ἐπιμέλεια. (ἡ περὶ τὴν ἀγοράν) Ὑ1Π. 

νΙΠΙ. 3. ἡ τῶν ἰδίων ΥΙ. νι. 6. ἐπι- 
µελείας ΤΥ. Χν. 6. ὁμοιότροπα Υ1Π. 
νΙΠΙ. 4. τῆς τῶν κοινῶν Τ1Ι. ν. 1ο. 
τυγχάνει ΤΙ. 1ΠΙ. 4. ἐπιμέλειαν ΙΥ. 
α Α τιν εντ τη τη, 
-ο: ΧΙ. 17, 22. κοινήν ΠΥ. Υπ. 4. 
Ὑ. 1. 3. ποιεῖται ΤΗΥ. ΧΙ, 7. ποι- 
εἶσθαι κοιῃ ΤΥ. ΧντΙ. 6. τοῦ ὅλου 
ὙΎ. 1. 4. τοῦ σώματος ΤΥ. ΣΥ. το. 
κατὰ μίαν ἐπιμέλειαν ΤΥ. ΧΥΙ. 4. 
ἐπιμέλειαι 11. Υ. 6. ἐπιμελειῶν Υ. 
ΧΥ. 3. ἐπιμελείαις ΥΠ. κιτ. 1. 
πολλὰς ἅμα ὙΠ. Χν. 8. τὰς πρὸς 
τὸν πόλεμον ΤΥ. 1. Τ7. 

ἐπιμελέομαι. ἐπιμελεῖται Ὑ. 1. 3. ἐπι- 
μελεῖσθαι ΤΙ. ντιπ, 7: ΧΙ. 12. ΤΥ. 
ΧΝΙ. 14. Υ1.ΧνΥ.0. τῶν παίδων Υ. 
ΙΥ. 1. ἐπιμελουμένων Υ. Υ. 6. 

ἐπιμελής. ἐπιμελές 1. χι. 7. ΤΠ. τς. 8. 
τν πτ.. σπα δις τ]. χυ, 
ΤΙ. 

ἐπιμελητέος. ἐπιμελητέον ΤΥ. χι. 11: 
ντ τι 

ἐπιμελητής. ἐπιμεληταὶ τῶν περὶ τὰ 
ἱερά ΥΠ. ντπΠ,. 1δ. ἐπιμελητάς 
ΥΤΙ. ντ. 6, 1/. 

ἐπιμίσγω. ἐπιμίσγεσθαι (πρὸς ἀλλή- 
λους) ΤΥ. νΙ. 5. 

ἐπίνειον. ἐπίνεια ΙΥ. νΙ. 5. 
ἐπιωέμω. ἐπιωέμοντας Υ11Ι. γ. ο. 
ἐπιξενόω. ἐπιξενοῦσθαι ΤΥ. ντ. 1. 
ἐπιορκέω. ἐπιορκεῖν 11. Υ1ΠΠ. 5, 16. 
ἔπιπλα. τῶν καλουµμένων ἐπίπλων ΤΙ. 

Τ1, 21. 
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ἐπιπόλαιος. ἐπιπόλαιον (ψεῦδος) 111. 
ΧΤΙ. 4. ἐπιπολαιοτάτη 111. 11. 3. 

ἐπίπονος. ἐπιπόνους ΤΙΝ. ΧΥΙΙ. 5. 
ἐπιπόνως. ἕῆν ΤΙ. νι. 9. 
ἐπισημαίνω. ἐπισημαιομένους ΥΙ1Τ.ΙΣ. 

11. 

ἐπισκεπτέος. ἐπισκεπτέον ΙΥ. Υ. 2: 
να, ὁ Ῥ,το τα σα. 

ἐπισκῆψις. (τὴν) ἐπισκῆψω Ἡ. ΧΙ. 11. 
ἐπισκοπέω. ἐπισκοποῦσι 1. ΧΙΠ. 1Ο. 

11. γη. 22. ΤΥ. ΧΥΠ. 1. ἐπεσκο- 
ποῦμεν ΥΠ. Χ. 2. ἐπισκοπεῖν Τ11. 
αν. ο. Ιν πο τισ ο νι 
ΥΤΠΙ. 1Ο. ἐπισκοποῦντι 111. 1. 1. 
ἐπισκοπούσας (τὸ κοινὸν ἀγαθόν) 111. 
ΧΙΠ. 20. ἐπισκέψασθαι ΤΙ. 1. τ: Υ. 
ο ο ε.α τς να αν 4. 
µικράν ΙΙ. ΝΙ. 1. µμικρὸν ἐπισκεψα- 
µένοις ΤΤΠ. ν. . 

ἐπίσταμαι. ἐπίστανται ΥΙ. χι. 6. ἐπί- 
στασθαι 1. Υπ. 4. ΙΤ. τν. 11. ἐπι- 
σταµένους ΥΙ. χιν. 6. 

ἐπιστάτης. ἐπιστάται ὙΠ. Υπ. 7. 
ἐπιστατῶν ΥΠ. ΧΥ. 2. 

ἐπιστήμη. (κοινἠ πᾶσω) ΥΠ. ΙΧ. 2. 
ἐπιστήμης 1ΙΝ. χιπ. 9. ΥΙ. 1. 2, 3. 
ἐπιστήμην Ὑ. νι. 14. ἐπιστῆμαι 
(δουλικα) 1. ΥΠ. 4. ἐπιστημῶν ΤΠ. 
στπ. 1δ. ΠΠ. σῃ, 4: Χυι. 81. 
ἐπιστήμαις 111. κπ. 1. ΤΥ. τ. 14: 
ΧΙΠΙ. 2. ΥΙ. 1. 1. 

ἐπισφαλής. ἐπισφαλές ΤΙ. Υ. 256: Χ. 
11. 

ἐπίταγμα. ἐπιτάγματα (τυράννων) 1. 
1Υ. 28. 

ἐπίταξις ΤΥ. ΤΠ. 2. 
ἐπιτάττω. ἐπιτάττευ 1. ΥΠ. 4. 111. ΧΥ. 

4. ΝΙ. Χν. 4. ἐπιτάξαι Υ1. ΧΥ. 4. 
ἐπιταττομένων ΤΥ. Χιν. 7. 

ἐπιτείνω. ἐπιτείνῃ ΥΠ11. ΙΧ. 7, δ. ἐπι- 
τείνωσι ΥΠ. νι. 1Ο. ἐπιτείνειν Υ11Ι. ᾿ 
ΥΤΠΙ. 1Ο. ἐπιτείνοντας ΥΠΙ. νι. 2. 
ἐπιταθῶσιν Υ1ΙΙ. 1. ο. 

ἐπιτήδειος. ἐπιτήδειον 1Υ.ΧΠ. 2. ἐπι- 
τηδείαν ΤΥ. 1ν, 3. 

ἐπιτηδείως. ἔχουσαν ΤΥ. 1Υ. 3. 
ἐπιτήδευμα. ἐπιτηδευμάτων ΤΥ. χτν. 8. 
ἐπιτηδεύω. ἐπιτηδεύειν ΤΙ. ν. 24. ἐπι- 

τηδεῦσαι τὰ τῆς ἀρετῆς 111. ν. 5. 
ἐπιτήδης. ἐπίτηδες ΤΤΙ. χνι. 5. 

: ἐπιτίθημι. ἐπιτίθενται Υ1ΤΙ. ΤΠ. 5: ν. 
ο π δινα αχ. τὰ 4132 24. 
ἐπετίθεντο Υ 111. ν. δ. ἐπέθετο ΤΙ. 
ΙΧ.2. ΥΙΠΙ. Χ. 23. ἐπιτιθεῖντο ἄν 
τοῖς πράγµασυ Υ1ΠΙΙ. χι. 2ο. ἐπι- 
τίθεσθαι 11. Χ. 15. ἐπιθέσθαι 111. 
ΧΥ. 12. ἐπιτιθέμενοι 1]. ντι, 18. 
ἐπιτιθεμένων ὙΠ1ΠΙ. χι. 32. ἐπι- 
τιθέµενοις ΤΥ. χι. 6, 12. ΥΤΠΙΠ. κ. 
33. ἐπιτιθεμένους 1Υ. νι. 3. ἐπι- 
θέµενος 11. Χ. 4. Υ11. νι. {: Χ. 
19. ἐπιθεμένοις ὙΠ11. 1Υ. 9. ἐπιθε- 
µένους Υ11Ι. Χ. 2ο. 
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ἐπιτιμάω. ἐπιτιμᾷ ΤΠ. Χτν. το. ἐπιτι- 
μῶσι Υ. νι. 56: ΥΠ. 14. ἐπιτετίμη- 
κεν ΤΙ. ΙΧ. 34. ἐπιτετιμήκασιν 11. 
ΙΧ, 33. ἐπιτιμήσειεν ἄν τι ΤΠ. ΙΧ. 
13. 34, 27. ἐπιτιμᾶν ΤΙ. χιπ. τό. 
ΥΊ. τν. 3ο. ἐπιτιμῶντες ὀρθῶς ΠΠ. 
ΙΧ. 33. τῶν ἐπιτιμηθέντων ἄν ΤΙ. 
κε Κι ' 

ἐπιτίμησις. ἐπιτιμήσεως Ὑ. ΥΙ. 6. 
ἐπιτίμιο.. ἐπιτίμα Υ1ΙΤΙ. ντ. 20. 

ἐπιτιμίοι ΝΤ. νΥ. 4. 
ἐπιτρέπω. ἐπιτρέπεω ΥΤΠΙ. χι. 5. 
ἐπιτρέχω. ἐπιδραμεῖν 111. χν. 2. 
ἐπίτριτος (πυθµήν) Υ11Ι. κῃ. 8, 
ἐπιτροπεία. ἐπιτροπείαν ΤΙ. Χ. 2. 
ἐπίτροπος 1. ΥΠ. δ. ἐπίτροπον Υ111. 

ΧΙ. 24, 33. 
ἐπιτυγχάνω. ἐπιτυγχάνουσω ΤΥ. Χ1ΠΙ. 

2. ἐπιτετυχήκασω 1. ΧΙ. 7. 
ἐπιφάνεια. ἐπιφάνειαν ἔχει ΤΥ. ΧΙΙ. 3. 
ἐπιφέρῳ. ἐπιφέρεται ΥΠ. Χνι. 3. ἐπι- 

Φερομένας δίκας Ὑ ΙΙΙ. 111. {: Υ. 2. 
ἐπιχειρέω. ἐπιχειρεῖ ΥΠ. χι. τό. 

ἐπιχειροῦσω ΙΙ. Υ. 17. ΤΥ. χι. 12. 
ΟΙ ΥΤΙΠ. νι. 9: Χ. 24. ἐπεχείρησαν 
ὙΤΙΙ. τν. ο: ΥΠ. 11. ἐπιχειρήσαι 
ΤΙ. τακ. τπτ. ΥΤΙΙ. 1. 1ο. ἐπιχειροῦν- 
τες ὙΠ1]. χι. 41. ἐπιχειρούντων 
ΥΤΙΙ. χι.2ο. ἔξωθεν ἐπιχειροῦντας 
ΙΥ. ντ. 7. τῶν ἐπιχειρησάντων 
ΥΤΙΠΙ. νῃ. 14. 

ἐπιχωριάζω. ἐπιχωρίασεν Ὑ. ΥΙ. 12. 
ἐπιχωριάζεται ΤΝ. Χνι. 6. 

ἐπιψηφίζομαι. ἐπιψηφίζηται ὙΠΤΙ. 1. 
11. 

ἔποικος. ἔποικοι ΥΤΤΙ. ΤΠ, 12. 
κους ΥΙ1Ι. τπτ. ττ, 112: νΙ. 8. 

ἑπομένως ΥΠ. 1ν. 15. 
ἐπόπτομαι. ἐποψομένην Ὑ11Ι. νττι, 

τ3. 
ἑπτά ΥΤΤΙ. τ. /. 
ἑπτάγωνος. ἑπτάγωνα Ύ. νι. 13. 
ἐπωνυμία. ἄλλην τιν ἔχων ἐπωνυμίαν 

111. τν. 2. τὴν ἐπωνυμίαν καλού- 
µενοι ΤΝ. Χ. 6. 

ἔρανος. ἔρανον ΤΗΥ. ΧΙν. 6. 
ἐραστής ΤΙ. Χτι. 8. 
ἐράω. τὸ ἐρᾶν ΤΙ. τν. 0. 

απ αν 6, 
1ν. 2. 

ἐργάζομαι. ἐργάζεσθαι 11. τν. 2, 3. 
ἐργαζόμενοι Υ. ΥΙ. 2. ἐργαζομένων 
ΎΤΤΠΙ. ΧΙ.19. ἐργαζομένους ΤΙ. ντι, 

τῶν ἐρώντων 
τὸν ἐρώμενον ΥΙΤΙ. 

23. 
ἐργασία ΤΙ. ΥΠ. 12. ἐργασίας Ὑ. ντ. 

15. ἐπ) ἐργασίας ὙΤΙ. ν. το. 
ἐργασίαν ΙΥ. τν. 8: ν. 4: χ. 
14. Υ. 6. 156. Ἁ«(αἱ) ἐργασίαι 
πλείους ΤΠ]. Τν. 12. ἐργασίας ΤΥ. 
ντῃπ.ο. ΎΥ. ΧΠ. 2,5. ψιλάς ΥΠ. 
ντ. 3. 

ἐργαστικός. τὸ τῆς τροφῆς ἐργαστικόν 
ΥΙ. 1γ. 8. 

ἐποί- 

ΙΝΡΕΧ ΟΕ αβΕεΕΚ ἨΟΒΡΒ. 

ἔργον 11. ν. 8: νΠ. 5. ΤΠ. χι. 11: 
ται. κεδ 1. τι: απ. ο6τν, 
κ ρνπιοο. να στ νε, 
ΧΙ. 12. μετ) ἀρετῆς ΥΠ. τν. 12. 
οὐκ ἔλαττον ΥΙ. 1. 7. εἰ τὸ ἔργον 
1Η. κπι. 5. ἔργον ἐστὶ πάντων 
αὐτῶν ΤΤΙ. τν. 2. καθ ἕκαστον 
ἔργον ΤΥ. Τκ. τ. πρὸς ἓν ἔργον Υ. 
ΤΥ. 6. πρὸς τὸ αὑτοῦ ἔργον 1. ΧΙΠΙ. 
8. τὸ καθ αὑτὸν ἔργον εὖ ποιεῖν 
ΤΠ. τν. 5. ἔργφῳ]. Π. 132. ΤΥ. ΧΙ. 
8δ. ἔργα ΠΠ. ν. το. ΤΠ. τν. 19. 
Ὑι τα. ]. ντΠ. αι 0. ἄργα 
111. κι. Ἰ4. ὧν δεῖαι πᾶσα 

«πόλις ΤΥ. ντι, 8. ἔργων ΤΠ. ΙΧ. 
16. ὙΥ.τ. 1. ΥΠ. ντ. 3. ἀἆναγ- 
καίων ΤΙ. νΙ. 5. ἀριθμόν ΤΥ. ντ. 
6. διακονικῶν ΙΥ. πτν. 7. ἐνίων 
ΤΠ. χι. 12. κοφωνεν ΎὙ. νι. 3. 
διὰ τῶν ἔργων ΤΙ. τα. τό. 1ΙΝ. 1. 
6. ἐκ τῶν ἔργων 1Υ. τν. 7. Υ. Υ. 
18. ἐκ τῶν προτέρων ἔργων Υ. 1ν. 
Τ.. ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων Υ. Υ. 23. 
ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων 11. ΥΠΙ. 109. 
περὶ τῶν ἔργων Ύ. 1. 1. ὑπὸ τῶν 
ἔργων Ὑ. υπ. 4{. τῶν ἔργων τῆς 
ἀρχῆς δύναμιν µεγίστην Υ1Ι1Ι. ΙΧ. 
1. (τοῖς) ἔργοις ΤΠ. ν. 3, 17. ΤΥ. 
ΧΙΥ. 7. πρὸς τοῖς ἔργους Υ ΠΠ. τν. 2. 
ΥΤΙΙ. Υ. 8: νιΠ. 18. 

ἐργώδης. ἐργῶδες Ἡ. Τς. 4. 
στερον ΤΠ. νΥΙΠ. 3. 

ἐρέτης ΤΙ. τν. 2. 
ἐριθεία. ἐριθείαν ὙΤΠΙ. π. 6. 

ἐριθείας Ὑ ΠΤΙ. τπ. 9. 
ἐριθεύω. (τοὺς) ἐριθευομένους Υ ΠΤΙ. π. 

ἐργωδέ- 

τὰς 

ελών. ἐρίου ΤΙ. νι. 14. Κἔρια 1. ΥΠΠ. 2. 
ἔρυμα. ἐρύμασι ΤΥ. νΙ. 5. 
ἐρυμνός. ἐρυμνῶν τόπων ΤΥ. ΧΙ. 6. 
ἐρυμνοτέρως ΤΥ. χπ. 3. 
ἐρυμνότης. ἐρυμνότητος τῶν τειχῶν ΤΥ. 

ΧΙ. ο. 

ήν ἐλήλυθε Τ.κ.5. ὙΤΙ. τι. {. 
ἦλθεν ΥΙΤΙ. τν. 5. ἦλθον ΥΙΤΤΙ. τῃ. 
13. ἔλθωσιν ΤΙ. ντ το. ἐλθεῖν 
ΥΤΠΠ. Τν. 2. ἐλθόντων ΥΤΠΙ. νι. δ. 
ἐλθοῦσω ΤΙ. νΙ. 8. 

ἐρῶ. ἐροῦμεν ΤΝ. τ. 6. εἶπε ΥΠ. χι. 
81. εἴπομεν 111. πνι. 1. εἴρηκεν 
ΤΙ. ν. 18δ: νι. 4: ΥΠ. 14. εἰρήκα- 
µεν ΥΠΠΙ. Χ. 35. εἴπωμεν ΥΠ. 1. 
6. εἴπειε ἄν τις Τ. Χ. απ. εἰπεῖν 
ΤΙ. ν. 18. ΤΠ. χιτ. 17: χιν. 13. 
ΎΙ. π. 1. ἐπὶ τὸ πλεῖστον (εἶπ εἲν) 
ΤΥ. Χνι. 5. ὡς εἰπεῖν ΤΠ. ν. ο. ΤΠ. 
πτιπι. ΕΙ του απ πώ: 
ΧΙ. 14. ὧς ἁπλῶς εἰπεῖν ΤΤΙ. τ. 12: 
ΧΙν. δ, 14. ΥΠ. τχ. τύ. ὡς ἔπος 
εἰπεῖν ΤΙ. χι. 5. εἰρηκότε ΥΙΤΙ. 
Π. 2. εἰπών ΤΙ. νπ. 17. εἰπόντος 
ὙΥΤΙΠΙ. κ.2ο. εἰποῦσαν ΥΙΤΙ. χι. 3. 
εἴρηται 11. τ. 1: ν. 15: νι. 18. ΤΙ. 
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ΧΙ. 16: ΧΙΙ. 1: Χνπ. 6. ΥΙ. Π. 1: 
1, 4. Ἱν. ο τα  ΥΗ 1.1, 8: ΥΠ, 
1, 11. εἴρηται δέ πως ΤΠ. Χνῃ. 3. 
ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω ὙΠ. Χν. 1/. 
(ἡ) εἰρημένη ΥΤΤΙ. τπτ. 16. εἰρημέ- 
νον 111. Χνι. ιο. ΥΤΤΙ. τι. 4. τὸ 
εἰρημένον ΥΙΤΙ. υπ. 9: ΙΧ. 5. εἴρη- 
µένην ΤΤΙ. χι. 6. ΥΙ. 1ν. 7. εἴρη- 
µέναι ΤΙ. 1. 1. Ὑ. νΙ. 14. εἰρημένων 
Ὡς νε νο σα 4. 4 
τῶν εἰρημένων οὐδέν ΙΙ. Υ. 2. 
ἐκ τῶν εἰρημένων ΠΤΙ. χνιι. 2. ΥΙΤΙ. 
ΙΥ. 13. εἰρημένοι ΤΥ. κ. 8. ΥΤΙΙ. 
1. 1: ΤΠ. 5; ΧΙ. Ι7. πρὸς τοῖς εἴρη- 
µένοις Υ1.1. 7. εἰρημέναις ΝΤΙΠ. κ. 
88. εἰρημένους 111Π. ΧΙΥ. 1. παρὰ 
τοὺς εἰρημένους Ὑ 111. Χ. 25. παρὰ 
τὰς εἰρημένας ΙΙ. ΝΤΙΠ. 5. ῥηθείσῃ 
ΎΤΠ. τν. 5. ῥηθέντα 1ΤΙ. τ. 3: ΙΧ. 
13. (τὰς) ῥηθείσας ΤΠ. νι. 6. 
(τῶν) ῥηθέντων 111]. ΧΙ. 17. ῥηθησο-. 
µένων 11. νι. 22. 

ἔρως. τὸν ἔρωτα 11. ΧΙΙ. 8. ἔρωτας ΙΙ. 
1ν. 1Ο. 

ἐρωτάω. ἐρωτῆσαι ΥΠ. κ. τό. 
ἐρωτικός. ἐρωτικήν ΥΠ. 1ν. 1: Χ. 18. 

ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς λόγοις ΙΙ. τν, 6. 
ἐρωτικάς Υ ΙΙΙ. χι. 20. 

ἐσθής. ἐσθῆτος 1. 1ν. 4. 11. ντ. τ. 
ἐσθῆτα ΤΠΙ. χΧνι. 2. ΎΠ. 1. 2: ΙΧ. δ. 

ἑστία. ἀπὸ τῆς κοινῆς ἑστίας ἔχουσι τὴν 
τιμήν ΥΠ. ντ. 29. 

ἑστίασις (συμφορητό») ΤΙΙ. Χν. 7. τῶν 
περὶ τὰς ἑστιάσεις Υ ΠΠ. ντ. 6. 

ἐσχατία. τὸ πρὸς τὰς ἐσχατίας ΤΥ. Χ. 
11. 

ἔσχατος ΤΝ. νι. 5. ἐσχάτης ὙΠ11. 
Χ. 35. ἔσχατον 111. 1ν. 12. ἐσχά- 
των ΤΥ. 1. 4. 

ἕταιρα. ἑταίραις ΥΙΤΙ. χι. 10. 
ἑταιρία. ἑταιρίαν ΥΤΙΠΙ. ΧΙ. 5. ἑταιριῶν 

ΥΤΤΙ. νι. 6. ἐπὶ τῶν ἑταιριῶν Υ1ΤΙ. 
νι. 14. 

ἑταῖρος Ὑ1ΤΙ. Τν. 2. ἑταῖρον 11. ΧΙΙ. 
7... ἑταίροις ΤΙ. Υ. 9. 

ἕτερος ΤΠ. χι. 1: Χπι. 12. ΥΙΤΙ. τν. 
4. ἅτερος ΥΠ. 1ν. 7: ΧΙ. 4. ἑτέρα 
ἑτέρας Υ ΙΙΙ. ΠΠ. 16. ἑτέρυ δέ 
(τινος ἕτερον µόριον) 11. ΧΙ. 4. θάτέ- 
ρον ΥΠ. τν. 2, 4. ἑτέρρ ΥΙ. ΧΠ. 
2. ἕτερον ΥΙ. ΠΠ. 4. θἄτερον Ὑ ΤΠ. 
Χ. 32. θᾶἄτερον ἄρα 111.Χ. 2. κατὰ 
θἄτερον ΕΥ. ΝΙ. 3. ἑτέραν ΥΠ. ΥτπΠ. 
16. (ἑτέραν) τῆς εὑδαιμονίας ΤΥ. 1. 
1Ο. ἕτερον εἶδος σωφροσύνης καὶ 
δικαιοσύνης ἀρχικῆς 111. τν. τ6. 
ἕτεροί τινες ΤΙ. ΥΠΠΙ. 11. . ἕτεραι παρ᾽ 
ἑκατέροις ΤΙΙ. ΙΧ. 7. ἑτέρων ὄντων 
ΤΙ. ν. 3. πάµπαν ἑτέρων Π11. τΠ. 9. 
πόλιω ἑτέρων ἐμμελεστέραν ΙΝ. γΙ. 
8. ἐν ταῖς ἑτέραις πολιτείαις 11. ΧΙ. 
6. ἑτέρους ἐφ᾽ ἕτερα Υ 11. ΥΠ. 5. 
ὑφ᾽ ἑτέρων Υ11Ι. νι. 14. πρὸς έτέ- 

ρους ΤΥ.. ΤΠ. 8. ἑτέρας τῷ εἴδει 111. 
ΤΠ. 7. ποιεῖ ἑτέρας Υ ΤΙ. 1. 9. 

ἑτέρως ΤΙ. νι. 8. 
ἔτι ΤΙ. χι. 2ο. ἔτι μᾶλλον 111. χπ. 

4. 
ἔτος. ἔτη ΥΤΤΙ. χτ. 1. ἐτῶν ἑνὸς καὶ 

εἴκοσιν ΤΥ. ΧνΠ. 156. δέκα ΤΙΙ. Υ. 
7. (διὰ) πέντε (ἐτῶν) ΥΠ. ντ. 12. 
ἔτεσι 11. ν. 16. ΥΠΤΙΠ. χι. το: ΧΙΙ. 
5. 

εὖ ΤΤΙ. χν. 6. ΤΝ. χιπ. 34. ΥΤ. τΠ. δ: 
ΙΧ. 6. 

εὐαγωγό». εὐαγωγοὺς (τῷ νομοθέτῃ) 
πρὸς τὴν ἀρετήν ΤΥ. ντ. 4. 

εὐβάστακτος Ι. ΙΧ. 8. 
ἐὐβοήθητος. εὐβοήθητον ΙΝ. γυ. 3. 

εὐβοηθήτους ΤΥ. νι. 3. 
εὐγένεια ΤΙ. χιπ. 2. Υ1. τν. 22. ΥΤΤΙ. 

1. 14. ἀκολουθεῖ τοῖς δυσἰν ἐστι γὰρ 
ἀρχαῖος πλοῦτος καὶ ἀρετή ΥΙ. νΥΙΠΠ. 
ϱ. ἀρετὴ γένους 11]. ΧΙΠΙ. 3. εὐγέ- 
νειας 1. νι. 7. ΤΠ. Χπ. 5. εὐγενείᾳ 
1Η. ΧΤΠ. 7. εὐγένειαν ΤΠ. χιτ. 5. 
ΥΙ. ντῃ. 3: ΧΠ. 1. κατ εὐγένειαν 
ποαπ Εαν: 

εὐγενής. εὐγενεῖς ΤΠΙ. χιτ. 6: ΧπΠ. 2, 
4. ΥΙΤΙ. 1. 14. οἷς ὑπάρχει προγό- 
νων ἀρετὴ Καὶ πλοῦτος ΥΠΤΙ. τ. 7. 
εὐγενέστεροι ὙΠ. 1Υ. 6. εὐγενεστέ- 
ροις 111. κτι. 4. εὐγενεστάτους 1. 
γι. 6. 

εὐδαιμονέω. εὐδαιμονεῖν ΤΙ. ν. 27. ΙΥ. 
ΙΧ. 7: ΧΤΠΙ. {. τὸ εὐδαιμονεῖν ἐξ 
ἀμφοτέρων (τούτων ἐστίν) Ὑ. ν. 1ο. 
εὐδαιμονήσειν ΙΝ. χν. 5. 

εὐδαιμονία. πρᾶξίς ἐστιν ΤΥ. ΤΠΙ. 3. τὸ 
ἄριστον ΠΥ. ΥΙΠΙ. 6. εὐδαιμονίας ΤΤΙ. 
τσ τν στ που πο ανα νι 
εὐδαιμονίαν Ύ. ΤΠ. 4: Υ. 14. ἐνέρ- 
Ύειαν καὶ χρῆσιν ἀρετῆς τελείας ΤΥ. 
ΧΤΙΠ. 5. τὴν αὐτὴν ἑνὸς καὶ πόλεως 
ΙΥ. 1. 1. τῶν φυλάκων ΤΙ. ν. 27. 
χωρὶς ἀρετῆς ἀδύνατον (ὑπάρχειν) 
1Υ. ΙΧ. 3. πρὸς εὐδαιμονίαν πόλεως 
Π. τες, 

εὐδαιμόνως ΤΠ. 1Χ. 14. 
εὐδαίμων ΤΥ. 1. 1Ο. καθ᾽ ἑαυτήν ΤΥ. 

ΤΙ. 16. εὐδαίμονα 1]. Υ. 27. εὐδαί- 
µονα βίον τὸν κατ᾽ ἀρετὴν ἀνεμπόδι- 
στον ΥΙ. Χι. 3. εὐδαίμονες Ι. Υ. 28. 
ΙΥ. Χιν. 18. εὐδαίμονας (καὶ µακα- 
ρίου) ὙΙΤΙ. ΧΙ. 23. εὐδαιμονεστά- 
την ΤΥ. 1Ι. 2. 

εὐδιάφθορος Υ ΤΠΙ. νι. ιο. 
εὐδοκιμέω. ὅπερ εὐδοκιμεῖ ΤΙ. χιτ. τ2. 

αἵπερ δικαίως εὐδοκιμοῦσι ΤΙ. χτ. τό. 
εὐδοκιμῆσαι ΝΤΙΠ. τν. 8. Ἅεὐδοκι- 
μοῦντες ΝΙ. ντι. {. ΥΙΠΙ. ντ. 12. 
εὐδοκιμοῦσω ΥΠ. ΥΙΠΙ. 19. εὐδοκι- 
μµούσας ΤΥ. νΠ. 1. εὐδοκιμήσασα 
ΎΠΙΠ. τν. 8. εὐδοκιμήσαντες ΥΙΠΠΙ. 
1Υ.οΟ. 

εὐέλεγκτος. εὐέλεγκτα ΤΥ. χιν. τό. 



449 

εὐέμβολος. εὐέμβολον (χώραν) ΤΥ. ΧΙ. 
1Ο. 

εὐεξία. 
14. 

εὐέξοδος. εὐέξοδον 1Υ. ν. 4: ΧΙ. 3. 
εὐεπίθετος (ὁ µεθύων) Υ ΠΠ. χι. 24. 
εὐεργεσία. εὐεργεσίαν 1Ν. ΥΠ. 8. εὖερ- 

γεσίας 111. χν. τι. ΥΠ. χ. 7. 
εὐεργετέω. εὐεργετήσαντες ΥΠ. χ. 8. 
εὐεργέτης. εὐεργέτας (τοῦ πλήθους) ΤΠ. 

ΧΙΥ. 12. 

εὐετηρία. εὐετηρίας ΤΙ. νι. 17. 
εὐήθης. εὐήθη πάµπαν ΤΙ. νΠΠ. 2ο. 
εὐημερέω. εὐημεροῦν ὙΠΙΠ. ντ. τ3. 

εὐημερούσαις ΠΠ. ΥΙΠ. 22. εὖημε- 
ροῦντας Υ 111. χι. 11. 

εὐημερία. εὐημερίας τινος ἐν αὐτῷ ΤΙΙ. 
γι. δ. τῇ περὶ αὐτὸν εὐημερίᾳ ΙΥ. 
1. 7. εὐημερίαν Υ. Υ. 8. 

εὐθηνέω. ἄλλα γὰρ ἐν ἄλλαις εὐθηνεῖ 
χώραις Ι. ΧΙ. 2. εὐθὺ γιομένοις 11. 
γ. 26. 

εὐθύνη. εὐθῦναι ΤΤΙ. Χι. 15. εὐθυνῶν 
πα αι τα. τ] αι. α. να ας: 
ΙΥ. 6. εὐθύνας τῶν ἀρχόντων ΥΠ. 
ΥΤΠ. 21. διδόναι τὰς εὐθύνας ΤΙ. τΣ. 
326. ΙΙΙ. χι. το. 

εὔθυνος. εὐθύνους Υ ΤΙ. ντττ. τ6. 
εὐθυντικός. εὐθυντικόν (δικαστήριον) Υ1. 

ΧγΙ. 2, 

εὐθύνω. εὐθύνειν Ὑ 11. Τν. 4. τὰς ἀρχάς 
Π. ιχ. 16: χπ.ς. 

ευθύς ΤΙ. νπ. 3, 8, 12. ΤΠ. 1ν. 6: χνι. 
ο, 1, χπς στ ας τε κ 6, 
ναπ πιο ο νε αιοκς ο. 

εὐθύτης. εὐθύτητα ΥΙΤΙ. ΙΧ. 7. 
εὐκαίρως ΤΥ. ΧγΙ. 9. 
εὐκαταφρόνητος Υ111. χι. 24: ΧΙ. 1. 

ευκαταφρόνητον ΝΤΙΠ. ΧΙ. 22. εὖκα- 
ταφρόνητοι Ὑ1ΤΙ. Χ. 33. εὐκατα- 
Φρονήτους ΥΠ. χ. 38. 

ευκοσµία ΥΠ. νΙΠΙ. 4. εὐκοσμίας ΥΠ. 
Χν. ϱ. ΥΠ. ΥΠ. 22. εὐκοσμίαν 
ΥΤΙ. ντττ, 4. 

εὔκρατος. εὔκρατον ΥΠ. νι. . 
εὐλάβεια. εὐλαβείας εἶναι πολλῆς ΤΙ. 
ντ. 22. εὐλάβειαν ΥΤΠΙ. χι. 28. 

εὐλαβέομαι. εὐλαβεῖσθαι ΙΙ. 1ν. το. 
ΥΤΙΙ. 1Ιγ. 3: ΧΙ. 31. εὐλαβηθῆναι 
1Ι.1Υ. 1. εὐλαβουμένους ΥΤΠΙ. ν. 2. 

εὐλαβής. εὐλαβεῖς ΥΠ. ν. 3. 
εὔλογος. εὔλογον ΤΙ. χι. 12. ΤΙ. χγ. 

12. ΤΥ. Χ. 7: χνΠ. ]. ΥΠ. ντ. 2. 
ΥΙΤΙ. τ. 6. ἡ 

εὐλόγως ΤΙ. νΙΠ. 1ο: ΙΧ. 1ο. ΤΤΙ. ντ, 
4:πΠ.7,δ.Τ.Ππ. αι νο τπτ. 
ΙΨ. 39: ΧΙΠ. 11. ἔχει Υ. νι. 13. 

εὐμάρεια. τῆς τοιαύτης ζητήσεως 1ΤΠ. 
ΤΠ. 4. 

εὐμελής. εὐμελῆ µουσικήν Υ. υπ. 1. 
εὐμεταχείριστος (πρὸς τὸ ἕῆν) 1. 1Χ. 8. 
εὔνοια 1. νι. 4. 
εὐνομέω. εὐνομεῖσθαι ΤΙ. 1. τ. ΤΥ. τν. 

εὐεξίαν πολιτικήν ΙΠΥ. ἆΧγνι. 

ΙΝΡΕΧ ΟΕ απΕΕΚ ἨΟΒΡΡΒ, 

7. ΥΠ. ντ. 6. εὐνομουμένην ΥΠ. 
ΥΤΠ, 5. εὐνομουμέναις 1Υ. νι. 1. 

εὐνομία ΥΠ. ντ. 5. 
εὐνομίας «Φροντίζουσι ΤΠ. τΧ. 8. 

εὐνομίαν ΤΝ. νι. τ. ΥΠ. νπῃ, 6. 
εὐνομίαν εὐταξίαν ΤΥ. Τν. 8. 

εὔνους ὙΠ]. ν. 4. ὙΠ1Ι. ΧΙ. 11. εὔνουν 
ΥΠ. ν. 1ο. 

εὔνουχος. εὐνούχου Ὑ 111. χ. τό. 
εὐόφθαλμος. εὐόφθαλμον (ἀκοῦσαι) ΤΠ. 

νπῃ, τ6. 
εὐπαρακόμιστος. εὐπαρακόμιστον 1Υ. 

ν. 4. 
εὐπορέω. εὐποροῦσιν ὀλίγοι ΤΠ. ντ. 

δ. εὐπορῶσι ΥΠ. χν. 3. ΥΠ. νῃ. 
8. εὐπορῶν (πλούτου) 1. ΙΧ. 1Η. 
εὐποροῦντες ὄχλου 111. ν. 8. εὐπορή- 
σαντα Ι. ΧΙ. 9. 

εὐπορία ὙΠ1]. Υ. 8. εὐπορία μισθοῦ 
ΥΠ. τε 6. εὐπορίας Υ ΠΠ. ντ. το. 
τῆς περὶ τὴν οὐσίαν ΙΥ. ν. 2. (τῇ) 
εὐπορίᾳ ΙΙ. ΥΠΠ. 4. εὐπορίαν ΤΥ. 
ΙΧ. 7. τῶν ἀναγκαίων ΤΥ. νι. 2. 
χρημάτων ΤΥ. υπι. 7. πρὸς εὐ- 
πορίαν βλέπειν Ἡ. ΧΙ. το. ἐν ταῖς 
εὐπορίαις Ὑ 111. υπ. 7. εὐπορίας 
προσόδων ΥΠ. γι. 5. ' διὰ τὰς εὖ- 
πορίας Υ. νι. 11. ἐπὶ τὰς εὐπορίας 
ΙΥ. κπ. 6. 

εὔπορος. τὸ εὔπορον ΤΝ. Υ1ΠΙ. ϕ' ΥΤΙΙ. 
ΧΤΙ. 16. εὔποροι Υ11.Υ.ό. ὙΤΠΙΠ. 
1. 14: ΤΠ. 5δ. οἱ εὔπορο σφόδρα 
ὙΙ. ΧΙ. {. οἱ πλείους εὔποροι 111. 
ΥΠΠ. 3. οἱ εὔποροι τῶν καλῶν κἀἆγα- 
θῶν δοκοῦσι κατέχειν χώραν ΥΠ. 
ΥΙΠ. δ. εὐπόρων ΤΠ. χπ. 6. ΤΠ. 
πα. εν πει πτοι σας σον πας, 
τν αιεππὸ φορ. όσα: 
ΙΧ. 9: ΧΙ. 332. ἐκ τῶν εὐπόρων 11. 
ΥΙ. 19. ἐξ αὐτῶν τῶν εὐπόρων Υ11Ι. 
ΝΙ. 3. τοῖς εὐπόροι 111. χνπ. . 
τε απ ον ο Αμα. 
ΥΙΠ. 14. εὐπόρους ΥΠ. τπ.ι. ΥΠΠΙ. 
ΙΥ. 4: Υι. δ. ὃ καλοῦμεν εὐπόρους 
1ΙΥ. Ίν. 15. τοὺς μὲν εὐπόρους, 
τοὺς δὲ ἀπόρους, τοὺς δὲ µέσους ΝΙ. 
ΤΠ. 1. τοῖς εὐπορωτέροις 1. ΥΙ. 10. 
ΥΠ. νπῃ. 3. 

εὐπραγία. εὐπραγίαν καὶ εὐδαιμονίαν 
(εἶναι) ταὐτόν (ἀδύνατον) ΤΥ.. 1. τ. 

εὐπραξία. ἡ εὐπραξία τέλος ΤΥ. 111. 8. 
εὐπρόσωπος (νομοθεσία) Π. ν. τι. 
εὑρίσκω. εὑρήσουσιν ὙΠ. Χτι. 6. εὗρε 

11. ντιπ. 1. ὙΠΠΙ. ΙΥ. 4. εὕροι Υ. 
1Υ. δ. εὑρεῖν ΤΙ. ν. 23. ΤΠ. αν. 
ττ. ὙΤΠΙ. τπ. 6. εὑρίσκοντα Ἱ. χι. 
12. εὑρισκόντων 11. ΥΙΠ. 6. τοῖς 

:. εὑρίσκουσι 1. νΙΠπ. τό. εὑροῦσαν 
Ύ. νι. 193. εὕρηται ΤΙ. ν. τό. ΤΙΥ. 
ΧΙ. 12. εὑρῆσθαι πολλάκις ΤΥ.Χ. 7. 
εὑρημένων εἰς ἀκρίβειαν 1Υ. χι. 9. 

εὗρος. τὸν εΌρον ΝΙ. 1. 7. 
εὕρυθμος. εὕὔρυθμον Ύ. Υ1Ι. 1. 

ο ο Όσα”... 



ΙΝΡΕΝ οὗ σΒΕΕΚ ΝΟΒΡΡ. 

εὐσυνάγωγος. εὐσυνάγωγον τόπον ΤΥ. 
ΧΙΙ. 6. 

εὐσύνοπτος ΙΥ.. ΤΝ. 14. εὐσύνοπτον ΤΝ. 
1. 6. (εὐσύνοπτον) τὴν χώραν ΙΥ. 
Υ. 3. εὐσυνόπτους ὄντας ἀλλήλοις 
11. χι. ϱ. 

εὐσχημοσύνη. εὐσχημοσύνην ΤΥ. Χ. 7. 
εὐταξία. εὐταξίας ΥΠ]. νι. 5. εὖτα- 

ξίαν ΤΝ. 1ν. 8. ΥΙ. ντ. 1. 
εὐτελής. εὐτελοῦς ΤΙ. Χ. τ. 

τελεῖς ὥσι ΤΠ. ΧΙ. 4. 
εὐτελῶν ΤΥ. Χντ. 12. 

εὔτομος ΙΝ. χι. 6. 
ες. 

εὐτύχημα. εὐτυχημάτων ΠΗΥ. ΧΙν. 17. 
ὙΙ. κι. 4. ἐν ὑπεροχαῖς εὐτυχη- 
µάτων ΥΙ. χι. 6. 

εὐτυχία ΥΙ. ΧΙ. 11. εὐτυχίας ΤΝ. ΧΥ. 
8. εὐτυχίαν ΤΥ. 1. το. ΥΠ. νι. 17: 
ΥΙΠ. 12. 

εὐφραίνω. εὐφραίνειν Ὑ. Υ. 11. εὖ- 
Φραινομένων Υ. 1. 9. 

εὐφυής ΤΥ. Χνπι. 4. 
εὐφυῶς. ἔχει ΥΙΤΙ. ντι. τ. ἔχπ ΥΙΠΠΙ. 

ΤΠ. 15. κειµένα 1Ν. νι. 5. 
εὔχαρι ΤΝ. χτ. 4. 
εὐχείμερος. εὐχείμεροι ΤΝ. ΧΙ. 2. 
εὐχείρωτος. εὐχειρώτους τῷ γνοµοθέτῃ 

ΙΥ. Χιπ. 13. 
εὐχερής. εὐχερέστερον ΤΙ. ντ. 11. 
εὐχερῶς ΤΠ. ΥΙΠ. 23. ἔχει Ὑ. 1Υ. 4. 

λέγειν ΙΥ. χνῃ. 8. 
εὐχή 111. Χγι. 1ο. εὐχῆς 1. ΙΧ. 1Ι. 

εὐχῆς ἔργον ἐστίν ΤΥ. χτι. ϱ. κατ᾽ 
εὐχήν ΤΙ. νι. 7. ΙΥ. τν. 1: Υ. 3. 
ΥΠ. 1. 4. κατ εὐχὴν ἕῃν 1. 1. 
1. κατ εὐχὴν εὐχόμεθα ΤΥ. Χττ. 
ϱ. πολιτείαν τὴν κατ᾽ εὐχήν ΥΙ. 
ΧΙ. 1. 

εὔχομαι. εὐχόμεθα ΤΥ. ΧΙΠ.9. ηὔξατο 
ὙΊΙ. τΠ. ϱ. εὔχεσθαι 1Ν. ΧΙ. 1. 
εὐχομένους ΤΥ. 1Υ. 2. 

εὔχρηστος. εὐχρηστότατον ΤΥ. ΧΥΠΠ. 2. 

ἂν εὖ- 

οὐδὲ τῶν 

εὔτομον ΤΠΥ. 

ἐφαρμόζω. ὁ μὲν οὖν μάλιστ᾽ ἂν ἐφαρ- 
µόσας πολίτης ἐπὶ πάντας 111. τ. 8. 

ἐφαρμόττω. ἐφαρμόττευ 111. τ. 3. 
ἐφεδρεύω. ἐφεδρεύοντες (τοῖς ἀτυχήμασι) 

ΤΙ. ΙΧ. 2. 
ἐφεξῆς. περὶ τῶν ἐφεξῆς ὙΠ. χτν. . 

ἐφεξῆς τοῖς εἰρημένοι ΥΠ. ΙΧ. 1. 
ποσα. 

ἔφηβο». ἐφήβων Υ 11. ντ. 14. 
ἐφήμερος. ἐφήμερον. Ι. ΤΠ. δ. 
ἐφίημι. ἐφίησι ΤΙ. ντ, 16. 

ΤΙ. γν. 10. ἐφίενται ΙΥ. ΧΠι. 3. 
ΥΤΙ. 1. 1ο. ΥΠ. Χ. 14. ἐφιέ- 
µενοι Υ ΙΙΙ. 1. 2. 

ἐφίστημι. ἐφίστησι 111. Χνι. δ. ἐπι- 
στήσαντες τὸν γόµον ΥΠ. νι. 2. ἐπι- 
στήσασι μᾶλλον ΙΥ. Χγί. 12. ἐπι- 
στήσαντας ΕΥ. ΧΥΠ. 12. ἐφέστηκε 
νῦν ὁ λόγος ΤΠ. ΧνΙ. 1. 

ἐφόδιος. ἐφοδίων 11. Υ. 7. 

ἐφέντες 
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ἐφοράω. ἐφορᾶν 111. ΧΥΙ. 0. ἐφορῶσαν 
ΥΠ. ντ. 3. 

ἐφορεία. τῆς ἐφορείας µετέχουσιν ΥΠ. 
ΙΧ. ϱ. τῇ ἐφορείᾳ 11. ΙΧ. 26. τὴν 
ἐφορείαν 11. ΙΧ. 22. Υ 11.1. 1Ο. τὴν 
ἐφορείαν τυραννίδα ΤΙ. ΥΙ. 17. τὰ 
περὶ τὴν ἐφορείαν ΤΙ. ΙΧ. 10. 

ἔφορος. οἱ ἔφοροι 1. Χ. 6. τῶν 
ἐφόρων ΤΠ. νι. 17: ΙΧ. 24: Χ. 0. 
ὙΎΤΙΠ. χι. 2. (τῶν ἐφόρων) ἄλλος 
ἄλλας ΙΙΙ. 1. 1ο. τοῖς ἐφόροις 11. 
ΧΙ. 3. τοῖς ἐφόροις λήμματός τι 11. 
Χ. 12. τοὺς ἐφόρους 11. νι. 17. 

ἔχθρα. ἔχθρα ἄνευ λύπης ὙΠ1ΠΙ. κ. 
35.. τῆς πρὸς τοὺς ὁμόρους ἔχθρας 
ΙΥ. Χ. 12. ἔχθραν ΥΤΙΤΙ. ν. το. 

ἐχθρός. ἐἔχθροί 11. 1Χχ. 3. οἱ ἐχθροί 
ΥΤΠΙ. νι. 15. τοῖς ἐχθροῖς ΤΠ. 
ΧνΥΙ. 7. ΥΠ. Χι. 7. τοὺς ἐχθρούς 
ΠΠ. ΙΧ. 3ο. ἐχθίστους ΥΠ. ν. τ. 

ἔχω. ἔχει ἀνάλογον ΤΠ. κ. 4. ἐξ 
ἐναντίας 11]. Χι. Ι7. κακα ΥΙΤΙ. 
Χ. ΙΙ. καλῶς ΠΠ. χιν. τ. Υ1. πτ. 
3. ὀρθῶς ΤΙ1. χι. 16. τὸν αὐτὸν 
τρόπον ΠΠ. ΧΙΠ. 2Ο. ἀλλ ἔχει γάρ 
1Η. 1. 11. εἶδος ἔχει πολιτείας 111. 
ΧΝ. 2. ἴἔχουσι 111. χι. ο. ΥΠ. 
1ν.1: Ὅπιαο. Υπ ος. πα τ 
1’. 12. ἀφειδῶς ἔχουσιω ἑαυτῶν 
ὙΥΤΠ. χι. 31. ἕξει 11. ν.5. ΤΠ. 
ΧΥ. 13. ΙΥ. ΙνΥ. 9. ἔξουσι ΤΠ. 
νπΠ. 1. ὙΠΙ. ΤΠ. 1. ἔχωσι δη- 
µεύειν ΥΠ. ν. 4, 5. ἔχοιε ΤΙ. 
ΧΤΠ. ϱ. ἔχειν ΤΠ. κι. 1, 141. ΥΙ. 
1. 11: Π. 2: ΥΠΙ. 4. ἱκανῶς ΥΤΤΙ. 
ΙΧ. 8. καλῶς ΤΙ. 1. 1. κάλλιον ΤΠ. 
ΧΙ. 4. οὕτως ΤΙ. ΤΠ. 6. πλέον ΥΙΤΙ. 
Π. 2. τὰ αὑτῶν ΥΠ. ντ. 8. τὸν 
αὐτὸν τρόπον ΤΠ. χι. 12. πῶς 
ἔχειν δεῖ ΤΙ. νι. 1. τοῦ αὐτοὺς 
ἔχειν πως ΥΤΤΙ. τι. 2. ἔχων ΥΤΙΙ. 
ΙΨ.4. τὸ ἔχον αὐτήν ΤΤΙ. χ.ᾳ. τῆς 
ἐχούσης ΙΥ. Χνι. 14. ἔχοντι ΥΠ. 
ΧΙ. 25. ἔχοντά γε 1ΙΙ.Χ.5. µμηδὲν 
ἔχοντα τοιοῦτον ἔκγλημα 1ΙΤΙ. τ. 5. 
ἔχοντες ΥΠ. 1. 5. πῶς ἔχοντες 
ΎΤΠ. ἩΠ. 1. ἐχόντων τὴν εὖδαι- 
µονίαν Ἡ. ν. 27. ὡς ἂν καὶ μὴ 
ἐχόντων ΤΙ. ντ. 16. τοῖς ἔχουσι 
1Η. χγνι. 6. ἐχούσας ΥΠ. ν. Ε. 
εἴχετο Υ1Ι1Ι. 1ν. 9. ἐχομένη ταύτης 
κι ος ΤΠ. νι. 4. ἐχό- 
µενον ΤΠ. ν.1. ΤΙ. τ. 8: τν. τ: νΠῃ. 
ταν πο να τα εἰ ἐχό- 
µένην ΥΠ1. νι. 3. αὐτῆς ΤΤΙ. χι. 6. 
ἐχομένων ΤΙ. Υ. 23. 

ἕωθεν ΥΠ. χι. 24. 
ἕως 11. υπ. το. ΥΙΤΙ. ν. 4: τι. 4. 

πρὸς ἕω ΤΥ. ΧΙ. 2. 

7. 

ζάω. ἕῇ ὙΠ. 1Ίν. 1. ΥΙΤΠΙ. τκ. τς. 
ζῶσι 11. ΥΠ. 19: ΙΧ. 6, ἔφη. µακα- 
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ρίως ΤΥ.πΠ. ν. ὃν Τν. τΠ. 9: ΥΤΠ. 
Ἡ ΠΠ. χι. «πο, ο τν. 

ΧΝΙ. 2. τοῦ ἕῆν ἕνεκεν 111. νι. {: 
ΙΧ. 6. ᾖἕῆν ἀτάκτως ΤΙ. Τν. 29. 
γλίσχρως ΙΙ. Υ1Π. 7. ἐλευθερίως καὶ 
σωφρόνως ΤΥ. ν. τ. εὖ, ΤΙ. τα. 6, 
12. ΤΥ. 1ν. 11. εὐδαιμόνως ΤΥ. 1. 
6. εὐδαιμόνως καὶ καλῶς ΤΤΙ. ΙΧ. 14. 
κατ᾽ εὐχήν ΙΙ. 1. 1. καλῶς ΤΠΙ. νι. 
8. Ίν. ΧΙν. Ιδ. µακαρίως Υ. ΤΠ. 
4. ὅπως τι βούλεται Υ1Ι. 1ν. 29. 
περιεργότερον ΤΠ. ΥΙΠΙ. 1. πρὸς τὴν 
πολιτείαν ΥΠ. τκ. τό. πολιτικὸν 
βίον ΤΙ. γΥΙ. 7. σωφρόνως ΤΙ. νι. δ. 
ὡς βούλεταί τι ΥΠ]. 1. 3. ῥἕῶντα 
1 ον ο ρε απ ας; 1. 
ΎΤΙΠΙ. νι. 8: κ. 33. ᾖζῶντες Κκακο- 
παθῶς Τ. ΙΧ. 4. ᾖ«ἑῶντας ΥΙΠΤΙ. 
ΥΤΠ. 13. ἕήσεται ΤΥ. νι. 7. 

ζευγίτης. ζευγιτῶν ΤΙ. χκῃ. 6. 
ζέφυρον Υ ΤΙ. 111. 7. 
ῥηλωτός. ἕηλωτοτέραν ΥΙΤΠΙΠ. σι. 24. 
ζημία. ζημίας ΤΙ. ΧΙ. 13. ἕὅημίαν ΥΠ. 

ΙΧ. 2. ΥΙΠΙ. τ. 3. ἀποτίνειν ΤΠ. 
ΧΙ. 13. ἐπικεῖσθαι ΥΠ. ΧΤΠΙ. . 

ἑημιόω. ἐζημίωσεν ΥΠ. τν. 7. ζἕ- 
µιώσονται ΥΠ. ν. 3. ῥἕζημιοόύσθω 
ΤΥ. ΧγΙ. 18. 

ζηµίωσις. ζημιώσεων ΥΙ. ΧΥΙ. 2. 
ζητέω. ζητεῖ 1. χηπ. 2. ὉΥΙ. 1ν. 27. 

ζητοῦμεν ΤΙ. 1. 5. Ἀἕπτοῦσι ΤΙ. 
πα αι τα σα εν αντ 8, 
να ο στ ο πω τα το 
ο πο ο να Ἑ ασ δ 
νπ. 7: ντῃΠ. 6. ἐξζήτουν ΤΠ. αγ. 
11. ἕἑητῶσι ΥΙ1. χπ. 6. ΙΥ. κιν. 
21. Γζητήσαιε ἄν ΤΠ. χκνι. 7. 
ζητεῖν Τ.1. τί π. δ. ΤΠ. χνι. 1. 
1ν να ος απ ο ο παει: 
νι. 2. ΥΠ. νΙΠ. 12. ἕἑητοῦντες 
πι το νι να τί, 
γι. 7. ἕἑητούμενον 1. ΧΙΠΙ. 3. 

ζήτησις Ὑ. Ὑ. 0. τῆς ἀπορίας ΤΤΙ. 
ΤΠ. 3. ἕητήσεως 111. τν. 1: Χγ. 
8. ζήτησυ 1Ν. 1. 1. 

ζητητέος 1ΤΙ. 1. 2. ἕητητέον 1. νιτ. 
εε "τν τα ανν. τς, 

ζητητικός. τὸ ἑητητικόν ΤΙ. νι. 6. 
ζωή. ζωῆς ἀγαθῆς ΤΥ. ττ. 17. ἀρίστης 

1Ν. 1. 2: ΧΙΥ. δ. τῆς ἐνδεχομένης 
ἀρίστης ΤΥ. ΥΠΠ. 4. ἀυταρκείαν 
111. 1. 12. µκοινωνίαν 111. νι. 2. 
τελείας ΤΙ. ΙΧ. 12. ἕωήν ΤΠ. 
πα πο νι ος αν τάχει 
αἱρετωτάτην 111. Χν1ΠΙ. τ. 

ζῴον 1, τπ, 1ο. ἀπ πο κε τν, 
Ἡ. 15. ΥΠ. 1Ιν. δ. εὐθὺς ἐκ ψι- 
χῆς καὶ σώματος 111. Τν. 6. Ἅῄπο- 
λιτικόν ΙΙΙ. νι. 3. ἕφου ΥΠ. τν. 
8 αλ στε να κα 
ΤΠ. 6. ἕφων Ι. νι. 4. Τ. ττ. ϱ. 
ΤΠ. τχ. 6. ΙΥ. 1ν.ο: χκπι. ατ: 
ΧνΠ. 1. Ὑ. Νι. δ. ΥΠ. 1ν. 8, 

ΙΝΡΕΧ ΟΡ απΕΕΚ ἨΟ0ΟΗΒΡΒ. 

ἕφοιά Τ. τ. 2. ΤΝ. χνι, 6. Υ. 
1ΙΥ. 2. 

ζφοτοκέω. ἕἑφοτοκεῖ 1. ΥτΠΠ. 1Ο. 
ἑφόφαγος. ζφοφάγων Ι. ΥΙΤΠ. 5. 

Η. 

ἤβη. ἥβης ΙΥ. χνῃπ. 15. Υ. αγ. 

7, 9. 
ἡγεμονία. Ἠἡγεμονίας ΤΠ. κιν. 12. 

ΥΤΙΙ. τν. 8. ἐν ἡγεμονίᾳ ΥΙ. ΧΙ. 
186. ἐφ᾽ ἡγεμοίᾳ ΥΠ. κι. 10. 
ἡγεμονίαν ΤΠ. χτν. 12. 
λεμον ΤΙ. Χ. 6. πολιτικήν ΤΠΙ. 
ΧνΠΙ. 4. 

ἡγεμονικός. ἡγημονικόν ΤΥ. νι. 7. 
ἡγημονικοόύς ὙΤΠΙ. ντ. 5. Άγε- 
µονικώτερον Ι. ΧΠ. 1. 

ἡγεμών ΤΠ. πτν. 2. ΥΠΤΠ. Χ. 290. 
ἡγεμόνος ΥΠ. χι. το. Ἠἡγεμόνα 
Ὑ1ΙΙ. νι.1. ἡγεμόνων Υ1ΤΙ. τν. 3: 
ΧΙ. 17. 

ἡγέομαι. ἡγούμεθα ΤΥ. χτν. 2. 
ἤδη 1. χι. 2. ΤΙ. υπ. 15. ΤΠ. τ. 

11. ση, αὶ ανυπεστπνυι α,  σπν 
απ, α,. ναιπ πα. αγ 

ἡδονή. ἡδονῆς 11. τν. 3. Υ. νι. 15. 
μεθ᾽ ἡδονῆς Ὑ. 1Π. 5: 
ἡδονῆς χάρω Υ. ΤΠ. 2. ἡδονὴν ν, 
ΤΠ. 4. πρὸς ἡδονήν ΤΙ. ν. 8. 
τὴν τυχοῦσαν ἡδονήν Ὑ. ν. 3. 
ἡδονῶν σωματικῶν ΤΙ. Ικ. 24. 
ἡδοναῖς ταῖς ἄνευ λυπῶν ΤΙ. νΥΙΠ. 12. 
ἡδονάς ΥΤΤΙ. κ. 31. 

ἡδύνω. ἡδυσμένων φύσει Υ. Υ. 25. 
ἡδύς. τὸ ἡδύ ὙΠΤΙ. κ. 9. ἡδίων ΤΥ. 

ΧΙ. 6. ἥδιον ΥΠ. ΤΥ. ο. ἥδιστον 
πι . 

ἠθικός Ὑ. Ὑ. 21. ἠθικό Υ. νι. 9. 
ἠθικῶν ΤΠ. τπτ. τ. Υ. ν. ιδ. 
ία ἐν τοῖς ΤΙ. τι. 4. ΤΙ. τχ. 
4, 1ν,. παπι να ῥκἵὓν, 
ἠθικὰς ἀρετάς ἹΙ. Χτπ. 8. ἠθικά ν. 
ΥΠ. 3. ἠθικωτάταις Υ. ντι. 3.1 

Άθος ΤΙΝ. τ ό Ἵὅ νασ νεα 
οδ: ν. 34. ΥΠ. πι. 27, 34. ἀν- 
δρεῖον Ὑ. ντ. 12. βέλτιστον Υ. 1. 
2. κινητικὀν Ὑ. Υ. 23. ποιόν τι Υ. 
Υ. 3. στασιµώτερον Υ. Υ. 23. τῆς 
ψυχῆς Υ. Π. 1. τὸ οἰκεῖον τῆς πολι- 
τείας Ὑ. 1. 2. ἤθους πάθος Υ. ν. 
τό. ἤθη ΤΙ. χι. 2: ΧΙν. 6. Υ. 
ν. 7, 16. ΤΙ. 1. 1ο. ᾖἤθεσι ΤΠ. 
τς. Υ. πι ο νο ας "τας 
τισ κος 

ἥκιστα ΤΙ. 111. 4, ο. 
ἥκω. ἦκεν εἰς ὀλίγους 11. ΙΧ. 14. 
ἡλίθιος. ἡλίθιον ΤΙ. χν. 4. 
ἡλικία. ἡλικίας ΤΤΙ. χι. τό. ΤΥ. κιν. 
ενα πε ανα. 
ἡλικίᾳ ΥΤΤΙ.Χ. 1δ. τῶν παίδων Υ. 
νπ. Τ5. ἡἠλικίαν ΤΙ. χι. 4. ΤΠ1. 1. 
δ. ΤΥ.ΧΥΙ. 5,9: ΧνΥΠ. 4.’ Ὁ. 1ν. 

ο ον ο 
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ο. ἵνα “ντα, κ, τό: χ:, 98. 
" ἡλικίαν λάβωσιν ΤΥ. ΧΥΠ. 11. καθ᾽ 

ἡλικίαν ἀρχόμενο Ίν. χΧιν. 65. 
ἡλικίαις ΤΥ. χτι. 2, 3. Ὁ. ν. 4: 
νΠ. 13. ἡλικίας ΤΝ. πτπ. 5: ΣΧΙΥ, 
14: ΧΝΙΙ. 6. 

ἡλικιώτης. ἡλικιώταις ΙΥ. Χνι. 2. 
ᾖλος. ἥλῳ γὰρ ὁ ἦλος ΥΤΤΙ. χι. 13. 
ἡμέρα. ἡμέρας ἡμισείας ΤΥ. χ. 3. 

ἡμέραᾳ Ὑ ΠΠ. χπι. Ο. ἡμέραν ΤΠΙ. 
ΤΠ. 5. καθ ἡμέρα ΤΝ. κνι. 14. 
ὙΠΙΙ. χι. δ. καθ ἡμέραν βίος ΤΙ. 
νι. 17. ἡμέρας (πολλάς) ΥΙΤΠΙΠ. χι. 
2 η 3. 

ἥμερο». (τὰ) ἥμερα Ἱ. ν. 7. ἡμερωτέ- 
ροις Υ. 1. 2. 

ἡμιπόνηρος. ἡμιπόνηρον ΥΠ. τσι. 

94. 
ἥμισυς. ἥμισυ 1. χιτ. 6. ᾖΤ. τα. 

ο δ. ΥΙΙ. 1ν. 3. ἡμίση ΥΙΤΙ. τ. 
12, 

ἡμίχρηστο». ἡμίχρηστον Ὑ11Ι. τι, 

34: 
ἤπειρος. ἠπείρου ΤΥ. χι. 1. 
ἡπειρωτικό». ἡπειρωτικῶν Υ. ΙΥ. 3. 
ἠρέμα Ν. Υ. 2ο. 
ἡρωικόφ. τοὺς ἠρωικούς χρόνους ΤΙ. 

χιν. τ{, τή. 
ἤρως. ἤρωσω ΤΥ. ΧΠ, 8. ἥρωας 1Ν. 

ΧΙΥ. 2. 
ἠσυχάζω. ἠσυχάζει 1]. τΧ. 21. 

χάζειν ΤΙ. Χ. 12. 
ἡσυχία. (τῆς) ἡσυχίας τῶν νόμων ΤΙ. 

ΧΙ. 16. ἡσυχίαν ἔχειν ΥΠ. ΧτΠΙ, 8. 
ἤ οὔ. ΤΙ. χιν. τ. 
ἤ πάντα ἤ ἔνιά γε ΤΠ. χΙπ. τ. 
ἤτοι ΠΤΙ. νι. 7. 
ἡττάομαι. ἠττηθέντων ΥΙΤΙ. τπτ. 5, 7. 
ἧττον ΤΙ. ττ. 4. ΤΠ. πι. 1. ΥΠ. 1. 

3: «Π. 3: Τν. 1ο. ΠΠ. Πχ. 8. γ. 
11: ΧΙ. 20. 

ἥττων. ἥττω. ΤΠ. αν. 16. ἥττους 
να ο. σε τα, 6. ΤΠ. 
γΙ. 2. 

ἧσυ- 

9. 

θάλασσα. θαλάττης ΤΝ. νι. 9: ΧΙ. 1. 
τὴν πόλιν μετέχει τῆς θαλάττης ΤΥ. 
ΥΙ.2. θαλάσσῃ ΤΙ. Χ. 3. θάλασσαν 
Ἡ πως Ἐν σα. τε τν αι ΤΤΤΙ, 
ΤΥ. 8. 

θάνατος. θανάτου ΥΠ. αχκ.ο: χῖν. 
3. θάνατον ΤΙ. ντπ. 4. ΥΙΤΙΙ. χ. 
28. 

θᾶττον ΤΙ. χι. τ4. 111. χπτ. το. ΥΤΠΙ. 
νι. 17. 

θαυμάζω. θαυμάσωσω ΥΙΤΙ. χι. 22. 
θαυμάσιο». θαυμάσια Υ. ΝΙ. 7. 
θαυμαστό». θαυμαστόν 1. ΧΙΠΙ. 6. θαυ- 

µαστήν ΤΙ. ν. 11. 
θεάοµαι. θεώμενος . Υ. 19. 

σθαι 1ν. τ. 17. 
θεασά- 
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θεατή». διττός Ὑ. ΥΠΙ. 6. φορτικός Ὑ. 
γι. 16. θεατήν Ὑ. ντ. 7. θεατῶν 
1Υ. ΧΥΠ, 13. θεατάς ΙΝ. ΣΧνπ. 
1. 

θεατρικός. θεατρικἠν µουσικήν Υ. νΙΠ. 
6 

θεῖος. θείας δυνάµεως ΤΥ. τν. δ. θεῖον 
1. 1Υ. 3. τὴν περὶ τὸ θεῖον ἐπιμέ- 
λειαν ΤΝ. νΙΠ. 7. θειοτάτης καὶ 
πρώτης ΥΙ. ΤΠ. 2. 

θέλω ὙΎΠ. ΧΙ. 0Ο. θέλει ΥΙΤΙ. τν. τι. 
«θέλουσι Τ. νι. 22. ΥΤ1Ι. ΤΝ. 1ο. 
θέλῃ ΤΙ. τα. 15. 

θεμιστεύω. θεµιστεύει 1. ΤΠ. 7. 
θεός Τ. ΤΠ. 14. ΤΥ. τΙτ. 19Ο. 

γ.26. θεῷ ΤΝ. τ. 1ο. 
ΧΤΠ. 13: Χγι. 5. ἐν ἀνθρώποις ΤΙ. 
ΧΙΠΙ. 13. τὴν θέον Ύ. νι. 14. θεοὶ 
βασιλεύονται Ι. ΤΙ. 7. θεῶν Τ. χι. 
3. ΥΠ. ΧΙ. 26. θεοῖς ΤΙΝ. χτι͵ 8: 
ΧνΤΙ. 1Ο. θεούς ΤΥ. τς. ϱ: ΧΙν. 2. 
ὙΠΙ. ΥΠΠ. 18. πρὸς τοὺς θεούς ΤΙ. 
Χ. 8δ. τὰ πρὸς τοὺς θεούς ΤΤΙ. χιν. 
3, 14. ΥΙΠΠΙ. χι. 25. 

θεραπεία. θεραπείαν ΤΠ. ΧνΙ. 7. ἆπο- 
διδόναι ΤΥ. τΧ. ο. 

θεοῦ ΤΙ. 

θεόν ΤΤΙ. 

θεραπευτικό». θεραπευτική ΤΝ. χνι, 
12, 

θεραπεύω. θεραπευοµένους ΙΥ. τῃ, 
Τ4. 

θεράπων. θεράποντες ΤΙ. ΤΠ. 4. θερα- 
πόντων» ΤΙ. ν. 4: νι. 6. 

θερωός. θερινοὺς χρόνους ΤΙ. ν1ΠΙ. 1. 
θερµότης. θερμότητα ΤΝ. ΧνΠΙ. 3. 
θέσις. θέσεως νόμων ὙΠ. Χϊν. 4. θέσιν 

ΎΠΠ. 1ν. 14. αὐτὴν πρὸς αὐτῆς ΤΝ. 
ΧΙ.1. (τὴν) τῆς ἀρετῆς ΤΝ. χττ. 3. 
τῆς πόλεως ΤΥ. ν. 3. τῶν νόμων 
θέσεις ὙΠ. 1. 11. 

θετέος ΤΙ. ν. τ. 
θετέον ΤΙ. νι. 18: χι. 7. ΤΙ. ττ, ᾗ: 

ΧΤΠ. 13: ΧΥ. 1ο. ΤΥ. τ. 4. Υ. νΙΠ. 
6, αν πα. Π, α” Χ:λς.. 
θετέον πολίτας ΠΤΙ. ν. τ. 

θετέα ὙΠ. 1ν. 15. 
θετικό». θετικούς νόμους ΤΙ. ΧΤΙ. το. 
θεωρέω. θεωροῦμεν ΤΙ. Υ. 12. θεωρή- 

σειεν ΤΙ. ντ. 23. θεωρεῖν ΤΝ. τ. 
12: ΧΥΙ. ΤΙ: ΧΝΠ. ϱ. Υ. ν. 21. ΥΠ. 
1. 4, 6: ΧΙν. 1. ΥΠΤΙ. ν. 1. θεωρῇ- 
σας τα ΤΠ. ανα τετ 4: 
Τ. 1. θεωρῶν ΥΤΙΙ. ν. 5. τοῖς 
ἀκριβῶς θεωροῦσω ΠΤΙ. ΙΧ. 11. τεθεώ- 
ρηται ΠΠ. ν. 2. τεθεωρηµένα ΤΙ. 
ΧΤΙ. 14. 

θεωρητέον ΤΥ. χγ. 6. 
θεωρητικός ΤΝ. π. 5: ΧΙΝ. 1Ο. θεωρη- 

τικόν Υ. ΤΠ. 12. 
θεωρία Ὑ. ΝΙ. 9. θεωρίας ΤΥ. π. 4: 

ΤΠ. Θ. θεωρίαν Ν. ν. 10, 21. ἐλεύ- 
θερον Ἱ. ΧΙ. 1. θεωρίας Υ. ΥΠ. 5. 
ΥΠ. νπι. 22. ΥΤΙΙ. χ. 5. 

θεωρό». θεωρούς ΤΥ. ΧνΠ. 14. 
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θῆλυς, θῆλυ 1. Π. 2: ΧτΙ. 3. ἔχει τὸ 
βουλευτικόν, ἀλλ ἄκυρον 1. ΧΙΠΙ, 7. 
θήλεος 1. χττ. 1: ΧΙΠΙ, 7. 

θηλυτόκος. θηλυτόκα ΙΥ. χνι. 6. 
θήρα. θήρας 1. ντ. 7. 
θηρευτικός 1. Υ1ΠΙ. δ. θηρευτικόν 1. ΥΙΠΠ. 

δ 
Θηρευτός. θηρευτόν ΤΥ. 1. 15. 
θηρεύω. θηρεύειν ΤΥ. ΤΠ. 15. θηρεύοντες 

ΙΥ. ντ. 5, 
θήριον 1. τι. 14. 11. Χνι. 6. θηρίων 1. 

στα {. π.δ. πα απο ασ. 
δ. 

θηριώδης. θηριῶδες Ὑ. ΙΨ. δ. θηρίωδεις 
σσ τ 

θής. θῆτα πολίτην Τ11. ν. 6. θῆτες 
ΤΙ. ν. 4. θητῶν Υ. ντ. 6 

θησαυρισµός Ι. ντ. 14. 
θησαυρός. θησαυρόν ΥΠ. τν. 4. 
θητικός. θητικόν ΤΙ. χιτ. 6. ΤΥ. τχ. 1ο. 
γα ο τα υ, κο ντα, Φε αν 
το: ΥΠ. 1. βίον ΤΠ. ν. 5. θητι- 
κωτέραν Υ. ΝΙ. 15. 

θιγγάνω. θιγγάνειν ΤΥ. 1. 13. 
θλίβω. θλιβόμενοι ΥΙΤΙ. ντ. 4. 
θοίνη. θοίνην ΤΤΙ. χι. 14. ΤΥ. τ. 15. 
θόρυβος. θόρυβον 11. ΙΧ. 1ο. 
θράσος ΥΠ. Χ. 25. 
θρασύς. θρασύν Υ ΙΙΙ. ΧΙ. 27. θράσεις 

ὙΥΤΙΠΙ. κ. 26. 
θρασύτης. θρασυτῆτος 11. ΙΧ. 9. 
θυγατήρ. θυγατέρα Ὑ 111. 1ν. 7. θυγα- 

τέρων ΙΙΙ. Χ. 17. θυγατέρας ΥΙΤΙ. 
τν. 6. 

θυµοειδής. θυμοειδεῖς ΤΝ. νΙΙ. 4. θυµο- 
ειδῶν ΙΥ. Χ. 13. θυµοειδέσι 11. ν 
25. 

θυμός ΤΠ. χνι. 5. ΤΥ. νπ. 5: ΧΥ. το. 
θυµου ΤΥ. ντ. ο. θυμῷ ΥΤΙΠΙ. χι. 
3ἵ. θυµόν ὙΠΤΙ. ΧΙ. 31. θυμοῖς 
ΥΤΙΙΠ. κ. 34. 

θύρα. θύρας Υ1ΤΙ. χι. 6. 
θυραυλέω. θυραυλεῖν Υ ΤΙ. τν. 11. 
θυσία. θυσίαν ΤΥ. Τ. 15. θυσίαι ΤΠ. 

ΙΧ. 13: ΧΙΥ. 13. θυσιῶν ΤΠ. χτν. 
12. θυσίας ΠΠ. νπ. 6: ντΠ. 2ο. 

θύω. θύοντος Υ111. τν. 5. 

1. 

ἴαμβος. ἰάμβων ΤΥ. Χντι. 11. 
ἰαόμαι. τούτῳ γὰρ ἰῶνται ΤΠ. ΧΙ. 15. 

ἰᾷσθαι ΥΠ. τπτ. 3. 
ἰατρεία. δυναστευτική, πολιτική ΤΙ. κ. 

13. ἰατρείας ΤΠ. χιπ. 28. Υ. νῃΠ. 
4. ᾖἰατρείαν ΤΙ. ντ. 11: Χ. 13. 

ἰατρεύω. ἰάτρευκεν ΤΙ. ΧΙ. 1ο. ἰατρεῦ- 
σαι ΤΠΙ. Χι. ΙΟ. τὸ κατὰ γράμματα 
ἰατρεύεσθαι ΤΤΙ. Χνι. 6. 

ἰατρικός. ἰατρική 1. ΙΧ. 13. ΤΙ. ντπτ. 18. 
ἰατρικήν ΤΠ. νι. 7. ΥΠ. 1. 0. 

Ιατρός ΠΤΙ. ΧΙ. το, 11. (ἰατροῦ ΤΥ. τ. 
13. ἰατρόν ΤΥ. 1ν. 5. {ἰατροί ΤΙ. 
ΧΝΙ. δ, ἰατρῶν ΤΥ. ΧΝΙ. 11. ἰατροῖς 
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111. κι, 
ΧΝΙ. 7, δ. 

ἴδιος ΥΠ. χῃ. ϱ. ἀρετή ΤΠ. τν. τ7. 
τῆς ἀρετῆς 111. τν. 2. ἴδιᾳ 11. ν. 
12: ΥΠΠ. το. ΤΠ. χτπ, 24. ΥΠ. 
ν.1,. ἴδιον ΤΙ. 1. 7: τν. 9: ΥΙ. 8. 
111. ντ. 2: ΧΠΙ, 2ο, ΙΥ. Χ. 11: 
ΧνΙΙ, 16. ᾖἔργον 11. ν. δ. Ἰδίαν 
11. ν. 7: ΥΠΙ.3. κατ’ ἰδίαν Υ. 1, 
8. ἰδίων 11. ΠΠ. 4. ΤΥ.Χ. το. ΥΠ1. 
1. 10: Υ. 6: ντΠ. 4. ΥΠ. τπτ, 
1: ΧΙ. 21. ᾖἰδίοι ΤΙ. ν. 7. ΥΠ. 
ΥΙΠ. 16. ἍἸἰδίους ἐν τοῖς ἰδίοι 1Υ. Χ. 
14. ἰδίας ο μμὰ 1. ντ. κ οσα 
ἴδια ΥΤΤΙ. νι. 

ἰδίως ΤΙ. Χῃ. το. σι. ΧΙΙ. 7. 
ἰδιωτεύω. ἰδιωτεύοντες 11. ΧΙ. το. τὸν 

βίον ΤΙ. Χ. 1. 
ἰδιώτης 1Η1Ι. 1ν.9. ἰδιῶται ΥΠ]. τν. 

10. ἰδιωτῶν 11. ντ. τ: Χ. 13. ΤΠ. 
ΧΙ. 12. ἰδιώται ΤΥ. τ. 7. ΥΠ. 
οσο. 2. ἰδιώτας 11. ΙΧ. 57. πὰ 

ἱδρυμένας 

10: ΧΥ. 4. ἰατρούς ΤΤΙ. 

ΧΙ. 

ἱδρύω. ας αχ 3, 
γαου 

ἱερατεία. ἱερατείαν ΤΥ. ντ. 7. 
ἱερατικός. ἱερατικαί ΤΠ. κιν. τ2. 
ἱερεύς. ἱερέα οὔτε γεωργόν οὔτε βάναυ- 

σον ΙΥ. ΙΧ. 9. ἱερες ΤΝ. νπῃ. ο: 
ΧΙΙ. 6. ΥΠ. ΧΥ. 2. ἱερέων γένος ΤΥ. 
ΙΧ. 8. ἱερεῦσιν Ὑ1Ι. ντ. 2ο. 

ἱερομνήμων. ἱερομνήμονες ΥΠ. ντ. 7. 
ἱεροποιός. ἱεροποιούς Ὑ ΤΠ. ντ. το. 
ἱερός, ἱερόν Ὑ 11. Υ. 3. ἱεράν ΤΙ. ΥΠ, 

8. ἱερῶν ΤΥ. ΧΙ. 2. 
ἱερόσυλον Υ ΠΤΙ. τν. 5. 
ἱερωσύνη. ἱερωσύνης ὙΠ. νυππ. το. 

ἱερωσύναις ΤΥ. 1Σ. 
ἱκανός ΥΤΤΙ. νι. (κανό ΤΗ χα. 

ἱκανόν ΤΙ. ντι. 7. ΤΠ. τ. 12. ΤΥ. 1. 
5δ. ΥΙΙΙ. Χ. 28: ΧΙ. 31. ἵἱκανήν 
11. ντι. 15. 

ἱκανῶς ΤΙ. νι. 1ο: νῃ. δ: ΙΧ. 25, 39, 
11. πι το αν αλ κδθτα 
τοπ Ες αμ να νι. 

ἱκνέομαι. ἱκνουμένης ΤΥ. κιν, 5. ΥΠ. 
1. 3. 

ἱππαρχέω. ἱππαρχεῖν 
111. τν. 14. 

ἱππαρχίαι Υ ΤΙ. ντ. 165. 
πάν. ἱππάδος τῆς καλουμένης ΤΙ. Χτι, 

ἱππάσιμος. ἱππάσιμον χώραν ΥΤΙ. ντ, 
α 

ἱππεύς. ἱππεῖς ΤΙ. τα. τό. ὙΤΙ. ντ, 
16, ἱππέων ΥΠ. ΧΙΠ. το. ΤΠ. νι, 
14. 

ἱππικός. ἱππικόν ὙΠΠ. ντ. τ. 

ἱππαρχηθέντα 

ἱππικήν 
1ΤΙ. τν. 8. δύναμω ΥΠ. ντι. 2 

ἵππος. ἵππει ΤΙ. ΤΠ. 9. ἵπποις ΤΠ. ν. 
η ντ ο αι 

ἱπποτροφία. ἱπποτροφίας ὙΠ. ΤΠ. 2. 
ἱπποτροφίαι ΥΠ. νῃΠ. 1. 

4 3 
κα 

ία 

η 
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ἱσάζω. ἰσάζει ΤΠ. ντ. 21. ἰσάζσῃ ΥΠ. 
1ν. ΤΙ. ἰσάζοντα ΤΙ. ΥΙ. το. 

ἴσος ΤΠ. Χνι. 13. ἐξ ἴσου 1. χτι. 2. 
ΥΤΙ. ΤΙ. 0. ἴσον 111. κπ. 6: χΧΙΠΙ. 
1, 14. ΝΤΙΠ. 1. 2. ἴσον τι τὸ δικαίον 
1ΤΠΙ. ΧΙΙ. 1. τὸ ἴσον ἔχειν κατ ἁἀρι- 
ϐΘµόν ὙΠΙ. ΤΠ. 2. τὸ ἴσον ταῦτον 
τοῖς ὁμοίοις ΤΥ. ΧΙνΝ. 3. ἴσον δεο- 
µένην ὙΠ. ΙΝ. 12. δύνασθαι ΥΠ. 
ΤΠ. Ἱ. ἔχοντες ΥΙΤΙ. ντ. 6. ἴσοι 
ΤΙ. κ. 6. ΥΤΤΙ. ττ. 14: ΧΙ. 1. ἴσων 
ευ ναι δε τσ «ο παπι α1. 
ΥΠ. ή. Ι4: Τν. 1ο. ἴσοις ΤΙ. πΠ. 
4. ΤΠ. πτ. 1: ΧνΠ., 2. ἐὰν ᾖ ἐν 
ἴσοις ΥΠΤΙ. 1. 11. ἴσους ΤΙ. νΙ. 2ο. 
ο σας εν τας πνι, ια ΤΙ 1. 
8. ἴσους κα ΤΙ. νι. 13. ἴσας ΤΙ. 
νῃ. 2, 18. 

ἰσότης ΤΙ. χτ. 2. ΥΠ. τν. 23. ΥΤΙ.1Π. 
4. ἰσότητος ΥΠ. υπ. ϱ. ΥΠ. τι. 
2. ἰσότητι ΥΠ. 1. 15. ἰσότητα 
11. γη. δ, 21: ΧΙΙ. 15. ΥΤΤΙ. 1. 11. 
τοῦ πράγματος ΤΙΙΠ. τς. 2. ΥΠ. χιν. 
4. ΥΠ. π. ϱ. ὙΠΤΙ. ΥΙΠ. 21. κοινήν 
τι᾽ αὐτῶν ΥΙ. 1. 5. 

ἰσοτύραννος. ἰσοτύραννον ΤΙ. ΙΧ. 2ο. 
ἰσχυρός. ἰσχυρᾶς ΤΠ]. 1ν. 3. ἰσχυρόν 

ὙΠΙΠ. τν. 16. ἰσχυροί ΥΙ. νι. 9. 
ἰσχυροὶ τόποι πλείους ἀριστοκρατικόν 
1Υ. ΧΙ. 5. ἰσχυρότερον 111. ΣΥ. 12. 
ἰσχυροτέραν Ύ 11]. 1ν. δ. ἰσχυρῶς 
Υ. νῃπ. 4. 

ἐσχύς. ἰσχύος ΤΠ. ΧΙΠ. 24. ΥΙ. ΧΙ. 6. 
ἰσχύν Π. ντ. 24. ΤΙ. αν. 14. ΤΥ. 
ΧνΠΙ. 6. ΥΠ. ΧΙΙ. 1ο. πολεμικήν 
1. ΥΠ. 14. πολιτικήν ΤΙ. ΧΙ. 15. 

ἰσχύω. ἰσχύουσω ΥΙ. 1ν. 28. ΥΤΤΙ. 
Τν. 1. ἴσχυεν 11. Χπ. 4. ἰσχύεν 
11. τΧ. 5. ἰσχυόντε ΥΠ. νι. 9. 
ἴσχυσαν ΥΙΠΙ. νι. 6. ἰσχυσάντων 
Υ1. χΙΠΙ, το. 

ἴσως ΤΙ. νι. 6, τ6: νπ. 8, τό. ΤΠ. χ. 
5: ΧΙ.Ρ: ΧΠΙ. δ, 12,24: ΧΙΥ.1: ΧΥ. 
ει το ὦα τς αν, αν. 
13. ΥΠΤΙ. χιτ. 8. 

κ. 

καθάπαξ Ι. ΧΙ. 4. ΤΙ. πτν. 4. ΤΥ. 
ΧΙΥ. 2. 

καθάπερ {γε πεηῦ, 
καθαρῦ». καθαρὰν τῶν ὠνίων ΤΝ. χπ. 
οκ 
κάθαρσι». καθάρσεως Ύ. ΥΠ. 3. κάθαρ- 

σι Υ. νι. 9: νΥΠΠ. 4, 5. 
καθαρτικός. καθαρτικὰ µέλη Υ. νῃ. 5. 
κάθεξις τοῦ πνεύματος ΤΥ. Χνι. 6. 
καθεύδω. καθεύδων ΥΤΠΙ. χι. 2. 
καθήκω. τοῖς καθήκουσι ΤΝ. τι. 18. 
κάθηµαι. καθηµένον ΥΤΤΙ. ΧΙΙ. 2. 
καθίστηµι. καθίστησιν ΤΙ. ν. 25. Υ. 1. 

2. καθίστασι 1]. Χ. 14. ΥΙ. 1ν. 1ο: 

κα, α,. αν ». ΤΠ... 
1Ο. κΚκαθἰστασαν ΤΙ. Χν. τι. ΥΤΠΙ. 
Χ. δ. καθισταῖεν 11]. Χν. τό. κα- 
θιστάναι Ὑ]. 1. 5: ΙΧ. το. ΥΤΙ. 
Τν. 16: ντ. 3, 7. καθιστάντες ΤΙ. 
Χντι. 6. ΎΠΠ. 1. το: 1ν. 18. κατ- 
έστησε. µισθοφόρα ΤΙ. Χτι. 4. κατ- 
έστησαν ΙΤ. νπ. {: Χν. 12. ΥΠΤΙ. 
ν.4: ΥΤΠ. 1Ο: Χ. δ. καὶ νόμους καὶ 
πολιτείαν ΙΙ. ΧΙ. 1. καταστῆσαι 
απ. και 4, Πι ανε ο. ἴν, χι. 
ΥΠ. ν.1. ΥΠΠ. 1. 1ο: ΧΙ. {. κα- 
ταστήσαντι 1. ΙΧ. 3ο. καταστή- 
σαντες ΤΥ. ΧΙΥ. 15. καθέστηκε ΤΠ. 
ΙΧ. 33. ΥΠ. ΧΙ. 10. καθεστᾶσω ΠΤΙ. 
ΙΧ. 7. ΥΠ. ΧΥ. 12. καθεστηκυίας 
ΎΤΠ. 1. δ. καθεστηκυῖαν ΥΤΤΙ. τ. 
δ. καθεστῶσαν ΥΙΙΙ. ΙΧ. π. κα- 
θεστῶτες ΤΙ. Χι. 4. καθεστηκυιῶν 
ΤΙ. ΥΠ. 1. καθεστηκότως Υ. Υ. 22. 
κατέστη ὙΠΠ1. ΤΝ. 7. καταστῶσιν 
ΥΤ. 1Υ. 13. καθίσταται ΤΙ. ΙΧ. 22. 
ΥΠ. Χ. 3. καθίστανται ΥΤΙ. νΙτΙ, 
16. καθίσταντο ΥΠ. νιπ. 2ο. 
καθίστασθαι ΤΙ. νιπ. 9. ΤΙ. αντ. 
3. καθισταµένους ΤΙΙ. χνι.ο. Υ. 
ΥΠ. 4. καταστατέον 111. Χνι. ῃ. 
ΙΥ. 1χ. ο. 

κάθοδο». ἐπὶ καθόδῳ ΥΠ. Χνι. 3. 
καθόλου. τὸ καθόλου 1ΤΙ. Χν. ῃ. τὸν 

Καθόλου λόγον ΤΗ. αχν. 5. αἄν. 
{γοα. 

καθοµιλέω. καθομιλεῖν ΥΤΤΙ. χι. 33. 
καθοράω. κατιδοι ΤΤΙ. τν. 11. 
καὶ ΤΙ. χιπ. 2. ΥΠ. 1. 11. 

111. χι. 18. 
καίγαρ 11. ΧΙΙ. τἠ. 
καινός. καινούς ΠΠ. ντ. 24. 
καινοτοµέω. καιοτομοῦσω ΥΤΠΙ. χτι, 

17. καινοτομεῖν ΥΙΤΙ. νι. δ. κεκαι- 
νοτόµηκεν ΤΙ. ντ. . 

Καινότοµο». καωοτόµον ΤΠ. τι, 6. 
καίπερ ΤΙ. τς. 3. 
καιρός ΤΙ. Χ. ϱ. καιρόν ΤΤΤ. ΠΠ. 6.1Ν. 

ΧγνΙ. 2: ΧΥΙΙ. 12. ἔχοντες Υ11Τ. κ. 
391.  καιρῶν ἄλλων ΤΙ. νι. ος, 
καιρούς Ύ. νΙ. 9. ΥΠ11. νι. 17: χ. 
33: ΧΙ. 21, τῶν σωμάτων ΙΥ. Χνι. 
11. 

καιροφυλακτέω. καιροφυλακτοῦντας Ὑ. 
ΤΠ. 4. 

καίτοι 11. τπ. 6. ΤΤΙ. χι. 5. ΥΤΤΙ. ττι, 

καὶ---δέ 

κακία. κακίας ΤΙ. ΙΧ. 35. πολιτικῆς 
111. ας. 8. 

Κακόνους. τῷ δήμφΥ1ΙΤΙ. τχ. ττ, 
κακοπάθεια. Κακοπάθειαν Καρτεροῦσι 

111. τι. 5. 
κακοπαθῶς ζῶντες ΤΙ. 1Χ. ῃ. 
κακοπαθέω. κακοπαθεῖν 1. νῃπ. 5, 
κακοπονητικός. κακοπονητική ΤΥ. χνι, 

12, 
κακοπραγία ΥΙ. ΧΙ. 1. 



445 

κακόν 
ὅ τι ἂν 

κακῶν ΤΙ. 

κακός. κακοῦ τινος ΤΥ.. ΧΠΠ. 7. 
ο ἁπαάα νο ης, 
ἔχω κακόν Ν1ΤΙ. ΙΧ. ιτ. 
ν. 13. 

κακουργέω. κακουργῆσαι ΥΠ. ΥΤΠΙ, 7. 
κακουργία. κακουργίαν 11. νι. 13. ΥΠ. 

δα µ 
κακοῦργος. κακοῦργοι ὙΠ. ΧΙ. 5, 
κακόω. κακοῦν ΥΠ. Χ. 11. 
καλέω. καλοῦμεν 1. χιτ. 1. ΥΠ. 1Υ. 

15. καλοῦσυ ΤΙ. νι. 16. ΤΤΙ. κιν. 
δ. ΥΙ. ττ. 7. ὙΠ1. 1. 6. ΨΠΤΙ. ντ. 
6. ἐκάλουν 11. χ. 5. ΤΠ. χν. τό. 
καλεῖν ΤΙ. 1. 7: νῃ. 3. ΥΙ. 1ν. 1. 
καλούμενον ὙΠ. 1Υ. 9. καλουμένης 
Π. χπ.ό, ΤΠ. κνι. α. ΤΠΙ πι. 
16: ΥΠ, 4. καλουμένην ΥΙ. ΤΠ. 7. 
καλούμενοι Ὑ]. Τν. Ο. κΚκαλούμεναι 
Ὑ1ΙΙ. χι. 7. καλουμένων ΤΙ]. ντ. 
2Ι. Καλουµένοις 1]. Χ. 6. κληθῆναι 
ΙΥ. κ. 3. κληθεῖσα ΙΙ. πι. ο. 

κάλλος 111. κτι. 5: ΧΙΠΙ. 21. ΎΠ. 1Υ. 
4. 

καλλωπίζω. καλλωπισαμέναςΤΥ. ΧΙ. 8. 
καλοκἀγαθία. καλοκἀγαθίας. 1. ΧΙΠΙ. 

Λ. 
καλός. καλόν ΤΙ. τπτ. 3. ΤΥ. τπ. 6. Ὑ. 

ΙΥ. δ. τὸ καλὸν ἐν πλήθει καὶ µε- 
γέθει 1Ν. Τν. δ. καλοῦ ΥΠ. 1Υ. 12. 
τοῦ καλοῦ μᾶλλον ΥΠ. 1Τν. 12. παρὰ 
τὸ καλόν ΙΥ. Χ. 12. πρὸς τὸ καλόν 
ΤΥ. Χτν. 7. καλήν Υ. ΤΠ. 1Ο. κα- 
λοὶ κἀγαθοί 11. αιχ. 22. ΠΠ. ΧΙ. 4. 
καλῶν ΥΠ. 1ν. 4. καλοὺς κἀγαθούς 
11. τχ. 3ο. ΥΠ. ΥΠΠ. 4. καλά ΤΥ. 
ΧΙΥ. 12. Καλῶς θα. Κκαλλίων 1ΤΠ. 
ΧΥ. 7. κάλλιον ΤΙ. ΧΙ. 14. ΤΙ. χιτ. 
αἱ: ΧΥ. 5. Υ. 1Π. 7. καλλίστων Υ. 
1Π. 6. κάλλιστα ὙΠ. 1. 1. 

κάµνω. κάµνοντα ΙΤΙ. χι. ο. 
νοντες 111. Χνι. 8. 

κανών ΙΙ. Χ. 13. 
καπηλεία. καπηλείας 1. νΙΠ. 8. τὰς 

καπηλείας ΥΠ. 1ν. το. 
καπηλικός. καπηλική 1. ΙΧ. 4. Ἠποιη- 

τικὴ χρημάτων διὰ χρημάτων µετα- 
βολῆς Ι. ΙΧ. 12. τὸ καπηλικόν 1. 
ΙΧ. 9. 

κάπηλο». κάπηλον ΥΠ. 1Υ. 12. 
καρπός. καρπῶν Ι. Χ. 4. ᾖΤΥ. ν. 4. 

τὸ πλῆθος (τῶν καρπῶν) 11. ΥΙΠΠ. 12. 
καρπούς ΤΙ. ν. 2. Υ1ΠΤΙ. υπ. 2ο. 
καρπόφαγος καρπόφαγα (ζῴα) 1. 
νπι. 6. 

καρτερέω. καρτεροῦσι 111. νι. 5. 
τερεῖν ΤΙ. ΙΧ. 24. 

καρτερικὀό». καρτερικήν (πολω) ΤΙ. τς. 
ψΨπν α. 

κατά. κατά γε ΤΤΙ. χτι. 6. 
τοιούτων ΤΠ. κΙΠ. 1/. 

καταβαίνω. καταβαίνειν εἰς τοὺς χρόνους 
τούτους ΙΥ. Χνι. 5 

κάμ- 

καρ- 

κατὰ τῶν 

καταβάλλω, καταβεβλημέναι γ.τ. 6. 

ΙΝΡΕΧ ΟΣΕ σβΕΕΚ ἨΝΟ0οΠΒΡΣ. 

καταβεβληµένων παιδευµάτων Υ. ΤΠ, 
ο, 

κατάγνυµι. καταγνύωσι Υ. νΙ. 2. 
καταγορεύω. καταγορεύεν ΥΠ. χι, 

[5. 
κατάγω. κατῆγεν ΥΠ. Χ. 18. 
καταδαπανάω. καταδαπανήσωσι ὙΤΠΙΠΙ. 

ΧΠ. 18. 
καταδικάζω. καταδικάσουσιν ΤΙ. ντπι, 

14. καταδικάζοι ἁπλῶς ΤΠ. νυπῃ. 
5. καταδικάσας ἩΠ. νΙΠ. 15. 
καταδικασαντα ΤΠ. ΥΙΠΙ. 15. καταδι- 
καζοµένων ΥΠ. ν. 3. καταδικα- 
σθέντων Υ ΤΙ. ντ. 8. 

καταδουλόω. καταδουλώσωνται ΤΥ. 
ΧΙΥ. 21. 

Καταδωροδοκέω. καταδωροδοκούµενοι 11. 
ΙΧ. 26. 

κατάκλισι». κατακλίσεως ΤΥ. Χνῃ. 9, 
τοι ὁ 

κατακτάοµαι. κατακτησαµέναι ΤΥ. Χιν. 
22. 

κατακώχιµο». κατακώχιµοι ΙΙ. ΙΣχ. 8. 
στα. ο)" 

καταλαμβάνω. καταλαμβάνειν Υ. 1Υ. 
9. κατέλαβον ΤΠ. Χ.2. κατειληµ- 
µένα ἔθεσι ΤΥ. τ. 12. 

καταλείπω. καταλείπει Ύ. ΥΙΙ. ϱ. κατα- 
λίπῃ 1Η. ΙΧ. 15. καταλείπειν ΠΠ. 15. 
14. καταλιπεῖν ΤΤΙ. ντῃ. τ: Χτπ, 
τό ὍΕ απ ΕΕ σα ε.α 
καταλιπών ΤΙ. Χ. 2. καταλιπόντος 

ΤΥΤΠ. τν. 6. κατελείφθησαν ΤΠ. 
ΧΙν. 13. καταλειφθῄ ΥΠ. ττ. 8. 

καταλλάττομαι. καταλλάττονται 1. 1Χ. 

κατάλυσις ΥΙΤΠ. τι. 5. καταλνσεων 
Ε.Σ. δα. σκ, 98. 

καταλύω. κατέλυο ΥΙΙΠΙ. νῃ. 1. 
καταλύωσιω ΥΠ. υπ. 68. κατα- 
λύειν ὙΠΤΙ. τν. 9: ΧΙ. 16. κατα- 
λύοντας ὙΠΠ]. Χιπ. 13. κατέλυσε 
ΥΤΙΤΙ. Υ. 4: γι. 14. κατέλυσαν ΤΙ. 
χ. ο ἐέται να Ἕπσαο 
λῦσαι ΤΠ. χι. 2, 3. ΥΠ. 1. 1ο: 
ν.2. καταλύεται ΥΙ. χν.12. ΥΤΠΙ. 
ΧΙ. ΙΡ. καταλύονται ΥΠ. 1ν. 3ο. 
ὙΙΤΙ. νι. 1ο. καταλελυμένης τῆς 
ἡλικίας ΤΥ. απγι. 1Ο. κατελύθη 
πι σου ας πο. 
κατελύθησαν ΥΤΤΙ. νι. ΧΝΙ. κατα- 
λύθῃ ΥΙΠΙ. κ. αι. 

καταµανθάνω. καταμαθεῖν Τ. ν. 1, 
κατανοέω. κατανοήσειε 1Υ. ντ, τ. 

κατανοήσαντα 1. ΧΙ. 9. 
κατανόηµα. χρηµατιστικόν 1. χι. 8. 
καταπήγνυµι. καταπηγνύουσι ΤΝ. τ. 

11. 
καταριθµέω. καταριθμοῦνται 1. νττ, 

1. καταριθµηθέντων ΙΥ. τς. 8, 
κατασκευάζω. κατασκευάζει 11. ντ. τ6. 

κατασκευάζουσι 11. 1ν.τ. ΤΠ. νι. 8. 
κατεσκεύαζεν 11. ντ. 3: ΥΠΙ. 3, 4. 

..-ᾱ 

κ" ---' 
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κατασκευαζῇ ΤΥ. ΧΙ. 7. κατασκευά- 
ζειν 1. χι. το. ΤΙ. νι. 1ο: ΥΠ. 14. 
πιω νου τη δυο: 
πο το ο οσα πα ντα 6. 
κατασκευάζων ΤΙ. ντ. 22: ΤΧ. 28. 
κατεσκεύασεν Ν1ΠΙΠΙ. 1Π. ϱ. κατα- 
σκευάσειε Ν1ΤΙ. ΥΙΠΙ. 17. κατασκευά- 
σαντος 1]. Χ. 3. κατασκευάσαντος 
ὙΊ. ΧΙψ. 14. κατασκευάζεσθαι ΤΠ. 
ν.Ι. κατασκευαζοµένην ΤΙ. ν. τ7. 
κατεσκευάσθαι 1Υ. ΧΙΙ. 7. κατεσκευ- 
ασµέναις εὖ ΤΥ. Χ. το. 

κατασκεύασμα ΙΙ. ΙΧ. 32. κατασκευ- 
άσματα Υ ΤΙ. 1ν. 18, 29. 

κατασκευή 1. υπ. 21. κατασκευήν 
1Υ. ΧτΙ. 3. κατασκευαί ἀγαθῶν ΕΥ. 
ΧΤΠΙΙ. 7. 

Κατάσκοπο». Κατασκόπους ΥΠ. χι. 

καταστασἰαζω. καταστασίαζεσθαι ΥΠ. 
1. 14. 

κατάστασις ΝΙ. 1Τν. 31. καταστάσεως 
11. ΥΠΙ. 1Ο. κατάστασιν ΥΠ. χν. 
ι. ΥΙΠΠΠ. 1. δ. καταστάσεις ΥΠ. 
Χν, 14. 

κατατέµνω. κατέτεµεν ΤΙ. νΙΠΙ. 1. 
κατατοκίζω. κατατοκιζόµενοι ΥΙΤΙ. 

ΧΙΙ. 17. 
κατατυγχάνω. κατατυγχάνειν ΙΥ. χι. 

1. 
καταφρονέω. καταφρονεῖν Υ1ΙΤΙ. π. 23. 
-καταφρονούντων ὙΠ. χι. 7. κατα- 
Φρονήσαντες ὙΤΠ1. 11. 5: νΠΠ. 12. 
καταφρονεῖσθαι Υ ΠΠ. κ. 32. 

'. καταφρόνησι». καταφρονήσεως ΥΙΤΙ. ΣΧ. 
33: καταφρόνησαω Υ1ΠΠΙ. τῃ. 5: Χ. 
τ4, 434, 23. 

'.καταχαρίζοµαι. καταχαριζόµενοι 1Τ. ΙΧ. 
26. 

καταψηφίζοµαι. καταψηφιζόµενον ΥΠ. 
ΧΙΥ. 16. καταψηφιεῖται Ὑ1Π. γ. 
3. 

κάτειµι. κατίοντες Υ111. ν. 4. 
κατεργάζοµαι. κατεργάζονται Υ. 1Υ. 6. 

κατεργάζεσθαι Υ1Π11. χ. 6. 
' κατέρχομαι. κατελθύντες ΥΤΠΙ. ν. 9. 
'.κατέχω. κατέχουσν ὙΠΙΙ. τν. τ2. 
ο. µέρος ΤΠΙ. 1ν. 12. κατέχει ἀρχάς 

ΥΤΙ.ν1,5. τὴν πολιτείαν ΥΙΤΙ. τν. 
13. κατασχήσειν ΥΙΤΙ. ντ. 12. τὴν 
πρᾶξω ΝΤΙΠ. Χ. 27. κάτεσχεν 11. 
Χ. 4. κατασχόντες ΥΠ. 1Υ.5. κατε- 
χόμενος Υ111. Χ. 7. 

κατηγορέω. κατηγορῇῃ ΙΙ. Υ. 11. κατη- 
γορῶν ΥΠ. ν. το. 

κατοικέω. κατοικοῦσιν 11. Χ. 2. κατοι- 
κούντων ΤΙ. τα. 4: ΙΧ. 12. ΤΥ. κ. 

81 ΧΙ. Το. κατοικουµένας 11. ΥΠ. 3. 
κατοικίζω. κατοικιζοµέναις 1. ντ, 

κατορθόω. κατορθώσειεν ΤΥ. ΠΠ. 5. 
| καυχάοµαι. καυχήσασθαι Ὑ ΠΠ. αχ. 

τό. 
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Κεῖσθαι ΤΠ. αν. 6. ᾖἩΤν. 
ΧΙ. 4: ΧΙΠΙ. 2. καλῶς ΤΠ. Χ. 4. 
1Υ. ν. 3. εὖ κεῖσθαι τοὺς νό- 
µους ΥΠ. ΠΠ. 6. κειμένων (παρὰ 

κεῖμαι. 

τοῖς πλείστοι) ΤΠΥ. 1. ϱ. παρὰ 
τοῖς πολλοῖς ΥΠ. 1ν. δ. τῶν κει- 
µένων 111. ΧνΙ. 5. κειµένους ΤΙ. 1ν. 
δ. ΤΠ. χι. 10, 29. 

κελεύω. κελεύειν ΤΠ. Χγι. 6. κελεύων 
1Η. Χνι. 5. ἐκέλευσεν ΤΙ. ντ. 17. 
κελεύσαντος Ὑ1ΠΙ. Χ. 21. κελευ- 
σθέν Ι. 1ν. 3. 

κενός. κενόν ΤΙ. νΙΙΠ. 5. 
κεραμεύ». ὡς κεραμεῖ κεραµέύς ΥΠ. 

Χ. 39. 
κεράννυµι. εὉ κέκραται ΤΥ. ΥΠ. 4. εὖ 

κεκραµένης ΥΠ. ΤΠ. 8. εὖ κεκραµέ- 
ναι Υ ΠΤΙ. νττ. 2. 

κερδαίνω. κερδαίνει ΤΙ. ΧΙ.12. ὙΙΠ. 
ΥΙΠ. 15, 16. µέγχαλα ΥΠ. ντ. 
9. 

κέρδος ΥΤΤΙ. τ. 3, 5: ΤΠ. Τ; ΠΠ. 5: 
Χ. 25. κέρδους ΥΠ. τν. 3. κέρδη 
ΎΤΠΠ. κ. 26. κερδῶν ΥΠΠΙ. υπ. 
τό, 

κερκιδοποιϊκή 1. ΥΠ. 1. 
κερκίζω. ἐκέρκιζον 1. 1ν. 3. 
κερκί». κερκίδες 1. 1ν. 3. 
κεφάλαιον. ἐν κεφαλαίοις ΥΠ. χ. 

35. 
κεφαλή. κατὰ κεφαλήν εἰσφέρει 1]. 
η 

Κηδεία. κηδείας ὙΤΠΙ. τν. 5: νΙΙ, Το. 
κηδείαν ΤΙ. 11Ι. 7. κηδεῖαι ΤΙ. τχ. 
αλ. 

κηδεστής ΥΙΤΙ. Χ. 32. 
κηδεύω. κηδεύειν Υ1ΤΙ. ντΠ. 1ο. 
κήδοµαι. κήδεσθαι 11. τν. ϱ. ὧν κη- 

δόµενοι τυγχάνουσω ΥΠ. χι. 1. 
τοὺς κηδοµένους τῆς πολιτείας ὙΠΙ. 
ν. 4, 

κἢρυξ ΤΝ. 1ν. ΙΙ. κήρυκα ΤΠ. χΙΠΙ. 
17. κήρυκες ΥΠ. ΣΥ. 4. 

κιθάρα. κιθάραν Ν. ΝΙ. 9. 
κιθαρίζω. κιθαρίζει Υ. ν. 8. ἐκιθά- 

ριζεν 1. Ιν. 3. κιθαρίζειν λαμπρόν 
ΤΥ. χιπ. 8. 

κυδυνεύω. κινδυνεύει ΥΠ. 1ν. 11: Χ. 
26. ἀνδρείως ΤΝ. Χν. 2. 

κίνδυνος. κινδύνου Ὑ ΠΠ]. Χ. 24. καλὸν 
κίνδυνον Ὑ. ΤΝ. 5. κιωδύνους ΤΙ. ντι. 
15. πρὸς τοὺς κιδύνους ΙΥ. ΧΙν. 
τ7. 

κιέω. κινοῦσι ΥΙΤΙ. τν. το: ντ. 11. 
στάσω ΝΥΙΤΙ. 1Υ. το. ῥἐκίνουν ΥΙΤΙ. 
γι. 3. κινῶσυ ΥΠ. ΧΙΥ. δ. κωεῖν 
ΤΕ αν ο τη τι ο στ. 
εἴπερ μὴ συμφέρει κινεῖν Τ1. ντ. 17. 
τὸ κιεῖν τοὺς πατρίους νόμους ΤΠ. 
νπΠ. 16Ο. τὸ κινεῖν δόξειεν ἄν βέλτιον 
εἶναι ΤΙ. ΥΙΠΙ. 1δ. τὸ κιεῖν τέχνιν 
καὶ νόµον οὐχ ὅμοιον ΤΙ. ντ, 24. 
κινήσωσι Ν ΠΠ. ντ, Ἱπ. µκιυῆσαι 

9 
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ὙΤΤΙ. τ. 1Ο. κινήσας ΤΙ. ντῃ. 23. 
κινήσαντας ὙΤΠΠ. νπ. 13. οἷς 
κωεῖται µορίοι ΥΠ. Τν. δ. κιωοῦνται 
ΥΤΙΙ. τν. Τα: γΝΙΠ. 56. κιωουµένων 
ΎΤΙΠΙ. ντ. 13. κινηθεῖσα ΤΙ. ΥΠ. 
τ8. 

κίνησις Υ. ΥΠ. 1ο. τῆς ψυχῆς Υ. ΤΠ. 
4. κινήσεως Υ. ΥΠ. 4. τυγχάνειν 
1Υ. πντ. 4. αἱ κωήσεις τῶν πολι- 
τειῶν ΥΠ. ΧνΙ. 5. κώήσεων ΥΙΤΙ. 

πα. 4. κυήσεις ΤΥ. ἁνῃ. 2. Υ. 
νΙ. 16. πολιτείας Τ. ντιπ. τό. 
Φορτικωτέρας Υ. Υ. 23. 

κινητέος. κιωητέοι ΠΠ. νΙΠ. 22, 25. 
κωητικὀ.. ἦθος κωητικὀν Υ. Υ. 323. 

κινητικῶν μορίων ΥΙ. 1Υ. 8. 
κλαυθμµός. κλαυθμούς ΤΥ. Χντι, 6. 
Κλέπτης. κλέπτην ΤΠ. ντ. 14. 
Κλέπτω. Κλέπτουσι (τὰ κοιὰ) ΥΤΙΙ. 

ΤΙ. 9. κλέπτειν τὰ κονά ΥΠΠ. 
ΥΠ. 16. κλέπτοντας ΥΙΙΙ. νι. 9. 
κλέπτεσθαι (τὰ κοιὰ) ὙΤΙΠΙ. ντῃ. 
Το. 

Κληρονομέω. Κληρονομεν ὙΤΠΙ. ντ. 
2ο. 

κληρονομία. 
νΤΠΙ. 29. 

κληρονόμος. Κληρονόμον 11. ΙΧ. 15. 

τὰς κληρονοµίας ὙΥΙΤΙ. 

κλῆρος. κλήρῳ Ὑ1. ΧΥ. 156. µκλήρων 
1Π. ντ, 12. ΙΤΥ. Χ. ΙΙ. µκλήρους 
ΤΙ. ντ. 1: νπ. 6. ΤΙ. τν. 9 

Κληρωτός. κΚληρωτόν ΤΙ. χτι. 3. κλη- 
ρωτούς 11. νι. 19. ὙΠ. ΧΙν. 14. 
ΥΤΠ. π. 8. κληρωτάς ΤΙ. κι. 7 
ΥΤΙ. π. 6: γ. 11. ΥΠΠ. τΠ. 9. 

κλῆσις. κλήσεις ΤΥ. τι. 7. 
κλίνη. κλίνης ΙΤ. 1ν. 4. 
κοιλία. κοιλίαν ΥΠ. 1ν. 8. κοιλίας ΥΠ. 

1Υ. 8. 
κοινολογέοµαι. κοινολογοῦνται ΤΙ. ντ. 

13. κοινολογῶνται ΤΙ. ντ. 13. 
κοινός ΥΤΤΙ.Υ. 1. κοινός τις ΤΠ. ΤΥ. 2. 

κοινόν ΤΙ. τΠ. 4: νι. το: ΥΠΙ. 17. 
1. αια. ο. ἄν πα... τι. 
ΤΠ. 12. κοινόν τι ΤΠ. Χν. 11. τὸ 
κοιωόν ΤΤΙ.1. δ. ΥΠ]. ν.2. ΥΤΠΙ. 
ΙΧ. 4. µκοιοῦ ΤΙΠΙ. νι. 7. ἀπό 
(κοινοῦ) 11. ΙΧ. αι. ἐκ ΤΙ. κ. νιῃ. 
τοῦ κοιοῦ ὙΠΠ. ντ. 1ο. τῷ 
κοινῴ ΤΙ. ικ. 26. ΤΠ. νῃπ.5. ΥΠ. 
ΤΙ. 1. κοινήν ΤΙ. ν. 1, 15: νπΙ. 11. 
1 το σε πας στι, 
6: τι. 5: χι. 17. οἱ κοινοί ΤΠ. ν. 
4. κοιναί ΤΠ. Τκ. 7. µκοιὰ ΤΠ. 
νηΠ. 23: ΙΧ. 36: χι. 6. ΤΝ. πι. 7. 
ΥΠ. νι. ϱ. τὰ φίλων ΤΙ. ν. 6. 
κοινῶν ΤΠ. τΠ. 4: νι, 7: ΙΧ. 26. 
ΤΠ. νι. 1ο: χΧΙν. 15: Χν. 12. ΥΠ. 
ΧγΙ. 2. ΥΠ. υπι. τό. ΥΤΙΠΙ. πι, 
1: ΧΙ..δ1. κοιναῖς ΤΙ. ΤΠΙ. 2. κοφάς 
ΤΙ. τῃπ. ϱ: Υ. 5: Χ. δ. τῇ χρήσει 
ΤΙ. 5. δ. κοιυῇ αν. Τ1.ν. 2. ΤΠ. 
τει παπ. ται νο σα 

κοιωότης ΤΙ. Χπ. 12, 

κοινόω. ἐκοίνωσεν ΠΠ. ν. 15. 
κοινωνέω. κοινωνοῦσι ΤΠ. κ. τό. ΤΤΙ. 

κοινώνηµα. 

κοινωνία ΠΤΙ. 1. 2. 

κοινωνικός. κοινωνικήν 1ΤΙ. πττ. 3. 
κοινωνός. 

3. 

κολάζεω ΤΥ. χνῃ. 9 
κολακεία. 

κολακεύω. 

κόλαξ ΥΤΠΙΙ. χι, 12. 

ο ναι ας πι σώωώσπαα 
κοινύτερον Π. ΧΙ. 14. µκοιοτέραν 
11. νι. 4. ΥΙ.1. 6: Χτι, 6. κοινο- 
τέρως 11. Χ. δ. κοινοτάτη ΥΠ. π. 
4. κοινοτάτην ΤΙ. νι. τό. 

τὴν περὶ τὰ ι 
τέκνα κοινότητα ΤΠ. νῃ. 1. 

1.4. Υ.ν.αο. Ὅ]. νι... ντ, 
ΥΠ. 21. κοινωνῇ τῶν ἔργων Ύ. νΙ. 
1. κοφωνεῖν ΤΙ. 1. α: ν. 4. ΤΠ. 
ΙΧ. Το. ΥΙΠΙ.ΙΝ. 15. ἀλλήλοις ΤΙ. 
1. 3. ΥΠ. Υπ. ϱ. ἀρχῆς 111. 1. 
12: Υ.Ι. πόλεως ΤΥ. ΤΠ. 3. τάξιν 
ΥΙ. 1. 7. τῆς μουσικῆς Ὑ. ν. 14. 
τοῦ κατὰ µέρος ἄρχειν ΙΥ. χιν. 1. 
τοῦ συμφέροντος 111. ντι. 2. τοῦ 
τόπου ΤΙ. 1. 2. κοινονούντων 1. ΧΙΠΙ. 
8. “ΝΙ. Τν. 23. κοφωνοῦσιν ΤΠ. ν. 
16. κοιωνοῦντας ΤΠ. ν. 12. ΤΝ. 
ντ. ἸἹ. ἐκοίνώνησαν ΤΠ. τκ. 5. 
πράξεων πολιτικῶν 11. ΧΙ. 1. κοι- 
νωνῆσαι ΥΠ. Χι. 1. µκονφωνήσαντες 
ΤΙ. ν. 12. κοινωνήσαντας Υ. νΙ. 1. 
κεκοινωνηκότες τῆς ἀρχῆς ΤΙ. τς. ο6. 
κοισωνητέον ΤΥ. Ιχ.1. Ὑ.νι. 5. 

ἰδίων κοιωνηµάτων ΤΠ. 
ΤΧ. 9. ν 

γένων ΠΤΙ. τχ. 14. 
πᾶσα ἀγαθοῦ τυωος ἕνεκεν 1. 1. 1. 
πᾶσα πολιτικὴ συνέστηκεν ἐξ ἀρχόν- 
των καὶ ἀρχομένων ΙΥ. ατν. τ. 
πολιτῶν πολιτεία ΤΙ. τῃ. 7: τν. 3. 
συμμαχία τῶν ἄλλων τόπῳ διαφέ- - 
ρουσα 111. ΙΧ. δ. τοῦ εὖ ἕῆν ΤΙ. 
ΙΧ. 12. κοινωνίας ΤΙ. 1. 1: Υ. 209: 
νι. 1. ΠΠ. νηῃι, ο. ΙΤ. τι. σ. 
νιῃΠ. 1. ΥΙ.1. 1ο: ΧΙ. 7. ἀπολελυ- 
µένος ΤΥ. 1. 3. τῆς πρὸς θάλατ- 
ταν ΤΥ. ΥΙ. 1. κοινωνίαν ΤΙ. τν. 1, 

πι τα 0: α, απ πια. 
µίαν ὅτι µάλιστα ΤΙ. τῃπ. τ. 
ζωῆς ΤΠ. νι. 5. ν 
θετέον τῶν καλῶν πράξεων χάρυ ΤΙ. 
ΙΧ. 14. τοῦ πλήθους ΤΙ. τ. δ. τῷ 
Φυλάκων ΤΙ. Υ. 23. κοινωνίαι ΤΤ. Υ. 
4. τοῖς µέρεσι 1Ν. τι. ϱ. (τοῦ). 
ἐκ τῶν κοινωνιῶν ΤΙ. ν. 12. 

ὁ δοῦλος κοινωνὸς ζωῆς 1. - 
ΧΙΠΙ. 13. µκοινωνοί Ὑ. νπ. δ. κοι- 
νωνῶν ΤΤΙ. Τν. 1. κοιωνοῖς ΤΥ. ντ. 
.. ΥΠ. ΤΝ. 13. κοινωνούς ΥΠ. νΙ 

ἔργον κολακείας ΥΠΤΙ. χι, 
12. µΚολακείας (πλουσίων) 1. ν. 
11. 

κολακεύουσν ΥΠ. τι. 
12. κολακευόμενοι Ν1ΤΙ. χι. 12. 

κόλακος ΥΙ. 1 
27. 
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κόλασις. κολάσεως εἰς τὰ σώματα ΥΙΤΙ. 
ΧΙ, 3δ. κόλασν ΥΠ. νι. 15. 
κολάσεις ΠΥ. χπῃ. 6. ΥΤΙΠΙ. χι. 
26. 

κόλουσις ΥΙΤΙ. χ. 14. 
κολούω. κολούειν ΤΠ. χτ. 18. ὙΠΤΙ. 

ΧΙ. 6, ἐκόλουσε τὴν βουλήν 1. χι. 
4. 

κόλπος. κόλπου ΤΥ. Χ. 4. 
κοµιδή. κομιδὴν τῶν καρπῶν ΤΥ. χγι. 

7. 
κομψός. τὸ κομψόν ΤΙ. νι. 6. 
κομψῶς ΥΠ. 1ν. 11. 
κορύνη. κορύναι Ύ11Ι. Χ. το. 
κορυφαῖος. κορυφαίου ΤΤΙ. τν. 6. 
κοσµέω. κοσμεῖν ΥΤΙΠΙ. χι. 24. κε 

κοσµηκότων ΤΙ. Χ. 1Ο. κοσµουµένην 
Υ ΤΠ. ντι. 6. κεκοσμημµένοις εἰς ὑπερ- 
βολήν 1Υ. 1. 6. 

κόσµιος. κόσµια ΤΤΙ. τν. 17. 
κόσμος. πᾶς ὁ ΤΝ. ΤΠ. 1ο. κοσµῳ ΤΙ. 

ΥΙΠ. 1. πρὸς κόσμον ΤΥ. χι. 1Π. 
τὸν κόσμον τοῦτον 1ΙΝ. χι. 5. 
Κόσµοις καλουµένοις ΤΙ. χ. 6. 

κουφίζω. κουφίζεσθαι μεθ) ἡδονῆς Υ. 
ντι. 6. 

κουφό», κουφάς ὙπΙ. ΥΠ. 34. Ἅκου- 
φότερα Υ. 1ν. 7. 

κρᾶσις. κρᾶσυ ΤΙ. 1Υ. 8. 
κρατέω. κρατεῖ τῆς ναυτιλία ΤΥ. νι. 

δ. κρατοῦσι Ὑ]. Υ. 4. κρατεῖν ΤΠ. 
ο. σενα 1ν.π.ος αΧιν. 
16. ΤΥ. ΧΙν. 10. κρατοῦντες ΥΠ. 
1. 6. κρατήσοντες Υ 111. Χ. 25. 
ἐκράτησεν ὙΠ]1]. γι. {. κρατῆσαι 
ΥΠ. χι. 17. κρατεῖσθαι ΤΥ. νΙ. 5: 
ΧΙΙ. 2. κρατούµενα Ι. ΥΙ. 1. κρα- 
τουµένους ὑπομένεν ΥΠ. χι. 10. 
κρατηθέντος 111. Χγ. 8. 

κράτιστος. κρατίστη 1. 1. ι. 
τίστην ἁπλῶς ΥΠ. 1. 3. 

κρείττων ΤΤΙ. κ. 2. ΤΥ.πι. 6. ὙΠΠΠ. 
νπ. 9. κρεῖττον ΤΙ. τπ. 7. ΤΠ. 
κατι το ταν. αχ, 
κρείττω ΠΠ. 156, 16. κρείτονες 
ὙΤΙ. νι. 2. κρείττους ΤΙ. ντ. 15: 
νιπ.ο. ΤΠ. νι. 3: Χιπ. . ΥΠ. 
ο ο ποτ πε κν πε... τῆε 
παιδείας 111. χιπ. δ. µκρείττοσι 
1. νπ. 16. κρείττω τῆς ἀρετῆς 11. 
ἐκ, 346. 

κρεµάννυµι. ἐκρέμασεν ΥΙΤΙ. κ. οι. 
κρίκος. τὸν ἐκ τῶν κρίκων κόσµο» ΠΥ. 

11. ΤΟ. 

κρίνω. κρίνουσι ΤΤΙ. ΙΧ. 2. 
ΧΙ. 14. κρινοῦντα τὸ δίκαιον ΝΙ. 
Τν. 13. κρίνεεν ἂν ΤΠ. κι. 1. 
κρῖναι ΥΠ. αΧν. 4. κρινοµένων 
ὙΤΙ. ν. 4. µκεκρίσθαι ΤΙ. ντ. 

κρα- 

κρινεῖ ΤΤΙ. 

4: : 
κρίσις ΤΙ. ΙΧ. 2. ὙΠ. ΧΥ. 4. κρίσεως 

ΥΠ. τι. 4. κρίσιν ΙΙ. ΙΧ. 27. ΤΠ. 
Υ. 11. µκρίσεις ΤΙ. ν. τι. ᾖΤ. 

4ὔ1 

χκν. 7. ΥΠ. Π.ό6: νπι, 7. ὙΠ1]. 
νι. 7. κρίσεων ΤΙ. ΙΧ. 23. 

κριτής ΠΤΙ. ΧΙ. 14. κριταί φαῦλοι οἱ 
πλεῖστοι περὶ τῶν οἰκείων 111. 1χ. 2. 
κριτάς Ύ. ΤΠ. 2: ΥΙ. 1. τῶν ἀναγκαίων 
ΤΥ. ντ. 9. 

κριτικό». κριτικῆς ἀρχῆς ΙΤΙ. τ. 12. 
κρόκη. κρόκης ΤΙ. νι. 1/1. 
κτάοµαι. κτῶνται ΠΥ. 1. 6. κτᾶσθαι 

1. ντ. 4. ΤΠ. νπ. 6. ΤΠ. τν. 17. 
κτωµένῳ ὙΠ. ΤΝ. 24: ν. 1. ΥΠ. 
ΥΙ. 2. Κκτωµένοις τὸ τίµηµα ΥΤΙ. 
ΥΠ, 4. κτήσωνται ΥΙ. νι. 2. ΥΙΠΤΙ. 
ΤΠ. 5. κτήσασθαι ΤΙ. ντ. {. ΥΤΙΙ. 
Χ. 20. κτησάµενοι χώραν ΥΙΠΙ. χ. 
δ. κτησαµένων ΥΠ. κ. 33. κέ- 
κτηνται ΥΠΠΙ. Χπ. 15. ἐκέκτηντο 
ὙΠ. 1ν. 5. κεκτῆσθαι 11. νι. 3: 
αχ. 14. Υ1ΠΙ. 1ν. δ. κεκτηµένη 1ν. 
ὙΥ.4. κεκτηµένον ΥΠ. νι. 2. κεκτη- 
µένοι ΤΝ. νι. δ. ΥΠΠΙ. χ.ο. κε- 
κτηµένων ΠΠ. νι. 5: υπ. δ. ΤΥ. Χ. 
ΥΠ. ΝΤ. 1. κεκτηµένοις ΤΙ. ν. 

256. ΙΝ.Ι.6. κεκτηµέναι ΤΙ. τα. 
8. κεκτηµένους 1Η. ν. 12. ὙΠΙΙ. 
Χ. 48: ΧΙ. 14. τοὺς κονὰ κ. 1. Υ. 
12, 

κτείνω. κτείνειν ΤΠ. κντι. 7. 
8. κτεῖναι ΤΠ. χΙν. 4. 

κτῆμα Ι. Τν. 5. ὄργανον πρακτικὀν ΤΙ. 
ΙΨ. 4. (ὄργανον) πρακτικὺν καὶ 
χωριστόν 1]. Ιν. 6. ὄργανον πρὸς 
ζωήν 1. ΤΥ. 2. κτήματος ΙΤ. ΙΧ. 2. 
κτήµατα 1ΤΙ. κ. 4. ΥΤΙΙ. ν. 5. 
κοινὰ ποιοῦντες Ὑ 11. νΥ. 1ο. κτη- 
µάτωρ-1. τα. δ. 1. 43: ν. 4ο, 
22. (κτημάτων) χάρυ ΙΙΙ. τς. 5. 
κτήματα 1. ΧΙ. 1. 

κτῆνος. κτήνη Ύ 111. γ. ο. 
ντ. 6. 

κτῆσις Ι. Τν. 1: Υ1ΠΙ, 3, 0: ΙΧ. 15. ἐκ 
δεσπότου καὶ δούλου 111. τν. 6. ἡ 
µέση (βελτίστη) ὙΠ. χι. 4. οὐδέν 
µέρος τῆς πόλεως ΠΥ. νιπ. 4. 
πλῆθος ὀργάνων Ἱ. Ίν. 2. κτήσεως 
τας τε: Ὡς, τ) Χτπι τ, Ἡ, 
τα, ο το δουν ᾱ 14 τε. 
τα, ἀπ πια Ὅννι δι ν.α, 
δεῖ ταῖς πὀλεσω ΤΥ. ΥΠ. 4. ᾖἰσό- 
τητα ΤΙ. ντ. 8. τὸ πλῆθος ΤΙ. νι, 
8δ. κτήσει 1. ΙΧ. 16. κτῆσι 1. χιτ. 
ο ο ντ.  σθ Ἡτ. να; αι. 
ἰδίαν ΤΙ. ν. 7. ὅπλων ΤΙ. ν. το. 
τὰ περὶ τὴν κτῆσι ΤΙ. γν. 2. 
κτήσεις ΤΠ. 1,3: ν. 2, 6, 8, 1Ο, 12, 
1δ, 24: ΥΙ. 19: ΥΠ. 2. οὐχ ὅλας 
ΎΤΙ. 1Υ. 1Ο. περὶ τούτουε εἶναι 1Ν. 
ΙΧ. 7. τὰς αὐτάς ΥΙΤΙ. νι. 17. τὰ 
περὶ τὰς κτήσεις ΤΙ. ν. 15. 

κτητικός. κτητική Ἱ. Τν. 1: ΥΠ. 5: ΥΠ. 
12, Τ5. κτητικῆς 1. ΙΧ. 1. 

κτίζω. κτίσαντες ΥΙΤΙ. κ. 8. 
κυβερνήτης 111. τν. 2: ΥΠ. 7: ΧΙ, 1Η. 

0 --- 

Υ, τν. 

κτήνεσι 1. 
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κυβερνήτου ΤΥ. τ. 13. κυβερνήτη | κωμικό. κωµικόν ΤΤΙ. τατ. 7. 
1. Ιν. ϱ. κυβερήτην 11. Χι. | κωµφδία. κωμφδίας ΤΥ. Χνῃ. 11. 
12. 

κυβερνητικό». κυβερνητικῶν ΤΠ. κι. - Λ, 
12. 

λαγχάνω. εἰληχότων τὴν περὶ τῆς Ὑενέ- 
σεως τιμήν ΤΥ. ΧνΙ. 14. ' 

λάθρᾳ ΤΙ. ΙΧ. 24. ΠΠ. κ. 12. : 
λαμβάνω. λαμβάνει ΠΠ. ῃπ. 2. ΤΠ. χῃ. 

κύκλος ΥΠΤΙ. χπ. 11. 
κυλίω. κυλίεσθαι Υ 11. τν. 12. 
κύριος ΠΠ. ν. το: ΧΙν. 4, 14. ΥΤΙΠΙ. 

ν. 8: ΝΙ. 13. κύριος ὤν ΤΠ. χν. 14. 

ὀλ σεν Ψ..”. 
ὙΤΙΙ. χι. 20. μηδὲ γὰρ τούτου κύ- 7. τὸ πρέπον Ὑ. ΥΠ. 1Ο. λαμβά- 
Ρριος ὢν ὁ δῆμος ΤΠ. ΧΠ. 5. κυρία ΤΠ. νουσι τὰ μαρτύρια τῶν λόγων Ὑ. ν. 
Χ. 7. κυρίου τῆς πολιτείας ΠΠ. 1. 33. εἴληφεΤΥ. 1. 8. κριτάς Ὑ. Ἡπ. 

ΧΠΠΙΠ. 18: ΧνΙ. 2. ἔλαβε ΥΙΤΙ. Τν. 6. λαμβάνωσι 
ΥΤΙ. ν. 6. ΥΤ1Ι. ΧΙ. 10. λάβῃ τὸ 
µέρος ΥΠ. Χ. 1. λαμβάνειν ΤΙ. τῃ. Ἴ 

1. κύριον ΤΤΙ. χι. τ: 
αι: ΧΥΠ. 2, 5. ΤΥ. νι. 8. ΥΠ. τν. 1: 
ΧΙΥ. 4. ΥΠ]. ΤΠ. 2. (κύριον) ἤ ἕνα ἢ 
ὀλίγους ἢ τοὺς πολλούς ΤΠ. νπ. 2. δ: νπ. 3. αὔξησιν ΙΥ. Χ. 7. τέλος 
τὸ κύριον ΤΠ. χι, τι. ΤΠ. χνι. 2. ΎΠΙ. νΠΠ. 0. ΦφΦάρµακον ΥΠ. νῃ. 
ἄριστον ΤΥ. τη. 8. (μέρον) τῆς πό- 2. λαμβάνων Ύ. ΥΠ. 14. λαμβά- 
λεως ΤΙ. ΝΙ. 2. τῆς πολιτείας ΥΠ. νοντας ΤΠ. ν. 2. σύμβολον ΥΠ. ΙΧ. 

τοι 

1. 1Ο. κυρίαν µειζόνων Ὑ ΤΠ. κ. 27. 
κύριοι ΤΠ. τς. 23: ΧΙ. 5, 6. ΤΙ. χιν͵ 
χο πνι  πνντ αν ο ανειε, 
ΥΤΙΙ. νι. ως Χ. 36. μεγάλων καθε- 
στῶτες ΤΙ. ΧΙ. {. τῆς ἀρχῆς ΥΠ. τν. 

οἱ κύριοι τῆς δυνάµεως ΤΙ. χττῃ, 
19. οἱ πολλοὶ κύριοι οὐχ ὡς ἕκαστος 

” ἀλλὰ πάντε ΥΠ. 1ν. 26. ὀλίγοι 
κύριοι τῇς πολιτείας Ύ. 1.1. κύριαι 

1. “λαβεῖν 11. τς. 2. ΤΠ. Χν. ιο: - 
Ίτιναπλ. το νο τας 
ΧΙ. 4, 1δ. λαβών ΤΙ. νῃ. 17. ΥΤ1Ι. 
Τν. 5, 6: ν. ο: τι. 4: Χ. 10. οὐ 
τῆς πόλεως ἀλλὰ τοῦ τυράννου λα- 
βόντος 111. ΤΠ. 2. λαβόντα ΥΤΙ. 
ΤΠ. 1. λαβόντες ΥΠ. 1ν. 7. λαμ- 
βανοµένων ΤΠ. κι. 4. ὙΤΠ. κι. 
19. λήψεται ΠΠ. ντ. 17. λήψονται 

κρίνειν 111. ΧνΙ. 1ο. τοῖς κυρίοις Ἡ. 
ἐν τοῖς κυρίοις 

κυρίους ΤΙ. ν. 22: ΥΙΠΙ. 
το: ΙΧ. 25. ΤΙ. ΧΙ. 15, 1ο: ΧΠΠΙ. δ, 

εἶναι μόνους 
πάντων ΤΙ. Χ. 4. τῆς 

τίνων δεῖ 
τοὺς νόμους 

κυρίας 
εἰς τοὺς κυ- 

κυριώτεροι 1ΤΙ. 
κυριωτέρων ΎΠ]. νι. 2. 

κυριωτέρους ΥΤΙ. 
κυριώτατον ΠΠ. ντ. {: ΙΧ. 

4. ἐν τῇ κυριωτάτῃ ΤΠ. χπ. τ. 
τοὺς κυριω- 

ο πι οι 
ΥΤΙΙ. τν. 1. 

το: χν. 6. ΥΤΠΙ. ν. 4. 
ΥΠ πιο. 
πολιτείας ΤΤΙ. νπῃ. 3. 
κυρίους εἶναι ΤΙ. χτ. 6. 
δεῖ εἶναι κυρίους 111. χι. το. 
πολιτείας ΤΠ. χτι. 14. 
ρίους Υ1ΙΤΙ. νι. 18. 
ΧΝΙ. ο. 
περί 111. Χνι. 9. 
11. .2. 

κυριωτάτων ΥΠ. 1. 5. 
τάτους ΤΠ. τ. 7. 

κυρίως. τὸ κυρίως δίκαιον ΤΤΙ. τΧ. 1. 
κύφων. κύφωνι Υ11Ι. ντ. 15. 
κύω. κύει ΥΤΤΙ. χ. τ6. 
κυών. κυσίν ΤΙ. ν. 7. 
κωλύω. κωλύει ΤΙ. νπ. 6: κ. ”. 

ΧΙ. 1ο. ΥΤΠΙ. τε. 
Υπ. 6. ἐκώλυον ΥΤΤΙ. ν. 2. 
ναών ο. 

ΥΤΙΙ. ντι, 14: νΙΠΙ. 20. 
ΙΥ. κνπ, 6. ΥΤΠΙ. πττ,. 14. 
οντας ΤΙ. ν. . 
21. κωλῦσαι ΤΙ. τν. 2. 
ΥΤΠΙ. κ. 8. 

κώμη. ἢἡ ἐκ πλειόνων οἰκιῶν κοινωνία Ἱ. 

ἡ κωμῶν κοινωνία ΤΤΙ. ΙΣ. 14. 1. 5. 
κατὰ κώμας ΤΙ. 11. 3. 

11, 
νι. 7: πι. 5: ΧΠΠΙ, 1ο. Υ. νι. 6. ΥΙ. 

κωλύουσω ΤΠ. 

κολύῃ 
κωλύειν 

1γ. πε. αν. νι τὸ νι αν τα, 
κωλύοντες 

κωλύ- 

κωλύσει ΥΠ. χι, 
κωλύσαντες 

ΤΙ. ΥΠ. 12. τέλος ΥΠΠ. ντ. 11. 
λήψεσθαι μηδέν Ὑ 1. Υ. 3. ληψο- 
µένην λογισμόν ΥΠ. νιπ. τό. ληφ- 
θῶσι ΥΠ. 1ν.δ. πάντων ληφθέντων 
111. χ.2. εἰλῆφθαι ΝΙ. αν. 1/. 

λαμπαδαρχία. λαμπαδαρχίας ΥΙΤΙ. 
Υ11Ι. 20 

λαμπρός. λαμπρόν ΤΥ. χττ. 8. 
λανθάνω. λανθάνει ΎΤΠ1ΠΙ. τπτ. 6, το: 

ντα: 8, 4ο. ακ..6, 
ὙΤΠΙ. ντ. 11. ᾖἔλαθεν ΤΙ. ν. τό. 
λανθάνοιεν ΥΙΤΙ. χιτ. 6. 
11. νι. 6: νπ. 5, 16. ΤΠ. 1. 8: χῃ. 
αν. πν ο παπώσι να. 
ΥΤΠ. τν. το: ε 6: κι. 7. λελη- 
θέναι Ν. ντ. νι Ἱ δι πνρα 
λανθανούσης ντ, νι. 17. ολων 
ντα σαι 

λαρισσοποιό». 
9. 

λάτρι». λάτρυ Ἱ. νι. 7. 
λέγω ΙΙΙ. χα. 5: χτῃ. 4. ΥΠ. 1. 

ΠΠ. 5: 1Υ. δ, 1ο. ΥΙΤΙ. 1. 12. 
111. ΧΙΥ. 5. λέγομεν ΥΠΙ. 1. 9 
λέγουσι 1. ΧΙΠ. 14. ΤΙ. τα. τ: χτι. 
13. ΥΙ. 1. δ. λέγωμεν 1. Χ11Π. 16. 
ΥΙ. 1ν. 7, 2ο. λέγωσι ΤΙ. τῃ. τ. 
ΤΥ. ΧΥΠ. 8. λέγοιεν ΠΤΙ. πτπ. 14. 
λέγειν ΠΤΙ. χιπ. 7, 1ο: Χν. 4: ΧνΙΠΙ. 
α.1ν.χνα ο νεσπ. ας του μυ 
33. τὸ λέγειν εὐχῆς ἔργον ΤΥ. χτ. 
ϱ. λέγων ΠΠ. νπ. δ. ΥΠ. κι. 7: 

λαρισσοποιούς ΙΤΙ. τῃ. 

ΧΠ. δ. λέγοντες ΥΠ. 1. 6. λέγεται - 
111. χι. 14. ΥΙ. ΤΠ. 6. λεγόμενος - 

ἡ λεγομένη µάλιστα απ αν ε, 

λανθάνουσιν 

νά εἰ 

λανθάνειν | 
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ΥΤ.Τν. 22. τὸ λεγόμενον ΤΙ. ΤΙ. 4. 
1Π.ΧΠ. 4. οἱ λεγόμενοι ΥΙΤΙ. ντ. 
2. λεγόμενα ΠΥ. 1. δ. τὰ λεγόμενα 
ΥΤ. 1ν. 22. τοὺς λεγομένους πολί- 
τας ΤΙ. 1. 8. τρόπους ΤΠ. νι. 5. 
παρὰ τὰς λεγομένας ΥΙ. ΧΙ. 12. 
ἐλέχθη 11. ταπ. 13. Ι.1. 7. Υ1ΠΙ. 
1. 14. ὁ λεχθεὶς πολίτης ΤΙ. τ. Ίο. 
λεχθεῖσα 111. χι. το. Ὑ1Ι. 1. δ. τὸ 
λεχθέν ΤΠ. χι. 6: ΧΠι, 11. Υ. νι. 
6. ἄρτι ΤΠ. τχ. 3. νῦν ΥΠ. γ. 2. 
πρότερον ΤΙΙ. ΧντΙ. 6. αὐτὸ φανὲν 
τὸ λεχθέν 1ΤΙ. ν. 4. τῷ λεχθέντι 
ΤΙ. νΙΠ. 17. τὰ λεχθέντα πάλαι 
ΥΤΤΙ. χι. 6, 24. πρότερον ΤΠ. χ. 
6. περὶ τῶν λεχθέντων ΥΙΠΤΙ. τῃ. 
4. 

λείπω. λείπεται ΤΠ. ν. 1: ΧΙΠ. 25: 
αυ οανατνττς τ. 
λείπεται δή 111. ΧΙ. δ. λείπεσθαι 
τῷ ποιῷ ὙΠ. Χπι. 2. Λλειπομένους 
ἑτέρων Ύ. 1ν. 4. 

λειτουργέω. λειτουργεν ΤΥ. χνι. τό. 
ΥΤΙΙ. Υ1ΠΙ, 29. ἐν µέρει ΠΤΙ. νι. ο. 
τὸ περὶ τὰς ἀρχὰς λειτουργοῦν ΥΠ. 
ΙΥ. 16. τὸ ταῖς οὐσίαις λειτουργοῦν 
ΥΙ. ΤΝ. 16. δοῦλοι οἱ ἑνὶ λειτουρ- 
γοῦντες ΤΙ. Υ. 4. «λειτουργοῦντας 
ΥΤΙ. τν. τό. 

λειτουργία. λειτουργίαν ΥΠ. 1ν. τό. 
λειτουργιῶν ΥΙ. Υ. 9. λειτουργίαις 
ΥΤΙΙ. ν. 5. λειτουργίας ΥΠ1. νῃ. 
5. ΥΙΤΙ. ντπ. 209: ΧΙ. 21. κοινά 
11. Χ. δ. τὰς πρὸς τοὺς θεοὺς 
μάς ατ. 

λεκτέος. λεκτέον ΤΠ. Τ. 14: ΧΙΙ, 16. 
ΤΙ. νι. 14. ΤΠ. χνπ. 4. ΤΥ. χγι. 
ον ντ. τν. 4. 

λεοντώδης. λεοντώδεσω (ἤθεσω) Υ. 1ν. 
2. 

λέων. λέοντας ΠΤΙ. ΧΙΠΙ. 1. 
λῆμμα. λήμματός τι ΙΙ]. Χ. 12. λήμ- 

µατα ΥΠ. 1ν. 2: ΥΠ. 7. ἀρχὰς ἀφ᾽ 
ὧν λήμματα ΥΤΤΙ. νττί. 29. 

ληπτέος. ληπτέον 1Τ1. τς. 1: ΣΧΙΠΙ. 12. 
πι πο ιτ πε, 

λῆρος Ι. ΙΧ. 11. 
ληστεία. ζῶσιν ἀπὸ λῃστείας 1. ΥΙΠΠ. 

7. 

λῄῃστικόὀς. λῃστικά (ἔθνη) Υ. τν. 3. 
ληῃστρικός 1. ΥΠ. 8. λῃστρικόν 1. ΥΙΠΠ. 

8. 
λίαν ΤΙ. 1. δ: 1. 3: γ. 1ο: ΤΠ. 7: 

ες εἰ απ ο στ δε κι αλ. 
τι πνε πο τπτ τν τα: 
ΥΙΠ. 12. 
3. 

λίθινος. τὴν λιθίνην Τ. 1. 13. 
λίμην. λιμένων ΤΥ. νι.ο. ΥΠ. ντ. 6. 

λιμένας ΙΥ. νι. 5. ΥΠΙ. ντ, 21. 
λίμνη. λίμνας 1. Υ111. 7. 
λογίζοµαι. 

λογίσασθαι 11. Υπ. 17. 

λίαν παρεγγύς ΤΥ. ΧγΙ. 

λογίζεσθαι ὙΠ1ΠΠ. χκ. 365. 
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λόγιος. περὶ τὴν ὅλην φύσω ΤΠ. ΥΙΠ. 1. 
οἱ λόγιοι ΤΥ. Χ. 3. 

λογισμός ΤΥ. Χν. 1ο. λογισμῷ ΥΙΤΙ. 
Χ. 34. λογισμόν ΥΤΙ. ντ. 16. 

λογιστής. λογιστάς ΥΤΙ. ντ. 16. 
λόγος ΤΥ. ΧΤΠ. 11. ἕτερος ΤΠ. ΧΙ. Τ. 

ὁ αὐτός ΤΠ. χι. 5. τ. τι δ ΤΠ. 
ΧΙΙ. ΙΟ. πρακτικὀς ΤΥ. ΧΙν. 1ο. 
σοφιστικός ὙΤΙΙ. νΙτΙ. 3. ὁ λόγος 
πια ΠΕ τον εσα οη: 
ΧγΙ. 1. ἀρχιτέκτων Ι. ΧΠΙ. δ. τῶν 
ὁλιγαρχικῶν 1ΤΙ. ΙΧ. 6. ὁ λόγος καὶ 
ὁ νοῦς τῆς φύσεως τέλος ΤΥ. ΧΥ. δ. 
λόγου ΠΥ. Χν. 7. µκοιωνούντων Ἱ. 
ΧΤΠΙ, 3. λόγου χάριν 111]. ΙΧ. 8. 
ἐκ λόγου ΤΙ. Τν. 6. λόγῳ ΤΝ. ΧΙ. 
12. τῷ λόγῳ ΙΥ. 1. 13. Υ. ΤΠ. Τ4: 
ο το πο ο τα το, τῷ 
λόγῳ πρότερον ἢ τοῖς ἔθεσιω ΤΥ. ΧΥ. 
7. λόγον Ι. ΧΠ. 2. ἀποδιδόντα 
ὙΤΙΙΠ. χι, 10. ᾖἔχει καθ αὑτὸ ΤΥ. 
ΧΙΨ. ϱ. µόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν 
ζῴων Ι. τ. 1ο. ΤΥ. ΧΙΠ. 12. κατὰ 
λόγον ΤΥ. ΧνΙ. 1Ο. τὸ λόγον ἔχον 
ΙΥ. Χγ. ϱ. τοῦ λόγον ἔχοντος Ι. ΧΙΠΙ. 
6. τὸν λόγον ΤΙ. νι. 3. ΤΠ. χπ. 6. 
ἐκεῖνον 111. ΧΥ. 5. διά γε τοῦτον 
τὸν λόγον ΤΤΙ. ν. 2. κατὰ τὸν λόγον 
πιστα τε τα Τι  ὅ αν, 
16. παρὰ τὸν λόγον ΙΙ. ΧΝΙ. 7. πρὸς 
τὸν λόγον Υ. 1ν. 15. τὸν πάλαι 
λογον ΙΙΙ. ΧΙ. 14. οἱ Σωκράτους 
λογοι ΤΙ. νι. 6. λόγων ΠΠ. ΤΠ. 1. 
1Υ. ντ. 9: ΧνΤΙ, 5. δεόµενον τῶν 
αὐτῶν λόγων ΙΝ. 1. 11. λόγοι Ι. 
ΧΠ. 2. ΤΙ. ΤΠ. 3. τοῖς ἔξωθεν ΤΠ. 
νΙ. 3. ἐν τοῖς πρώτοις λογοις ΙΤ. 
ΧγΙΠ. τ. ΤΥ. χιν. 6. ΥΠ. τη. 1: χΧ. 
1. λόγους ΠΠ. χιν. 1. ΤΥ. Χντῃ. 9. 
λόγους εἴπειε 1]. Χ. 11. οἰκείους 
λογους ΙΥ. 1. 12. 

λοιδορέω. λοιδορηθείς Τ. 11. 9. 
λοιδορία. λοιδορίας ΤΙ. τν. τ. 
λοιπός 11]. Χν. 3. λοιπόν ΥΠ. τ. τ. 

ΥΤΤΙ. 1ν. 11. τὸ λοιπὸν πᾶν ΤΠΙ. 
ΙΧ. 6. λοιπά ΤΙ. νΙΠ. 2ο. ΤΙ. 
ΧΥΙ. δ. πάντα τὰ λοιπά ΤΤΙ. 
ΧΙ, 2. λοιπῶν 1. χιπ. 6. ΥΙΤΤΙ. 
ΧΙΙ. 6. 

λοχαγέω. λοχαγήσαντα ΠΤΙ. τν. 1/. 
λοχαγία. λοχαγίαι Υ11. Υ1ΠΠ. 15. 
λόχος. λόχους ΥΤΤΙ. ντ. το. 
λυδιστἰ Υ. Υπ. 15. 
λύκος. Υ. Τν. 5. 
λυπέω. λυπεῖ ΥΙΤΙ. ντ. 16. λυπεῖ- 

σθαι Ν. νΥ. 10. 
λύπη. μετὰ λύπης Υ. ΤΠ. 5: ν. 4. 

λύπης ἰατρεία τι Ὑ. Υ. 1ο. ἄνευ 
λυπῶν ΤΠ. νῃπ. 12. 

λύρα. λύραν ΤΥ. χτΠΠ. 8. 
λύσι Υ. νι. 6. λύσεως ΤΙ. νῃ. 5. 

λύσιν νόμων ἢ πολιτείας 11. ντ. 17. 
λύσεις 11. 1Υ. 1. 
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λυσιτελέω. λυσιτελεῖν ΤΙ. νἹτ. 16. πρὸς 
τὸ τῷ κοινῷ λυσιτελοῦν οὐδεμία (πα- 
ρέκβασι») 111. Υπ. 5. 

λυσιτελής. λυσιτελέστατα Ἱ. ΧΙ. 1. 
λύω. λύει ΥΤΤΙ. Τκ. 6. λύσειεν ἄν ΤΙ. 

ΧΙ. 6. λύειν 111. ΧΙ. 15. 
14. ΥΤΠΙ. ΥΠ. 12. τοὺς νόμους λύειν 
εὐχερῶς ΤΙ. νΙπ. 23. λῦσαι Ὑ. ΥΙ. 
8, Δ. θἄτερον Τ. ΧΠ. 3. Λλύονται 
ΥΠ. τπ. 5, 14. λύεσθαι 11. ντ. 
5. ΤΠ. χι, 1. ὙΠ{Π. νΠ. επ. τὴν 
κοιωνίαν ΤΠ. Χ. 15. λυθέν ΠΠ. ντ. 
Τ. 

λωβάω. λωβώμεναι Υ. Τν. 1. 
λωποδυτέω. λωποδυτεῖν ΤΙ. ντ. 11. 

Μ. 

µάγειρος 111. χι. 14. 
µάθηµα. µαθήµασι Υ. ΤΥ. 0. 
µάθησι Υ. Ὑ. 4. µαθήσεως Υ. ν. 5: 

ἴνΙ. ΤΙ. µάθησυ ΤΝ. Χντ. 4. Υ. ΠΠ. 
4: πι. 7: Υ. 6: Νι. 4, 0. ἰδίαν Υ. 
1. 3. µαθήσει Υ. τ. 6: τῃ. 6, τ. 
µαθήσεων ΙΥ. ΧΥΠΠ. 14. πρὸς τὰς 
µαθήσεις Υ. νι. 6, 11. 

µαίνοµαι. µαωόμµενον ΤΥ. 1. 4. 
µακαρἰζω. µακαρίζουσι τὴν πὀλι ΤΥ. 

πΠ. 2. µμµακαριζομένων 1ν. Χν. 4 
µακάριος ΤΥ. 1. 1Ο. µακάριον ΤΥ. Ἱ. 

4. τὸ µακάριον ΤΝ. ΧΙΠΙ. 7. µακα- 
ρίαν ΤΝ. ΧΠΠ. 1. µακαρίοις ΤΥ. 1. 
8. µακαρίους ΥΙΤΠΙ. χι. 23. 

µακρό». οὐσίαν μακράν ΥΙ. ΤΥ. δ. µα- 
κρότατον ΥΠ. ΧΙΠΙ. 7 

µαλακός. µαλακάς ΥΙ. ΤΠ. 8. 
µαλακωτέρως. µαλακωτέρως τὴν διά- 

νοιαν Υ. Υ. 22. 
µάλιστα ΤΠΙ. χπ. 1: ΧΙΠ. 1, 15: ΧΙΥ. 

3. Ι. ιδ πό πε θε το. 
ΎΤΠ. ν. 2. ΥΙΤΙ. 1. 1, 6. µάλιστα 
µέν ΥΤΙΠΙ. ΧΙ. 32. μάλιστα μµέν--- εἰ 
δὲ µή ΥΤΙ. τ. 4: ν. 4, δ. ΥΤΙΠΙ. 
ΥΤΠ. 12: ΧΙ. 24. μάλιστα δύο γί- 
Ὕνονται πολιτεῖαι Υ1ΤΙ. 1. 14. 

μᾶλλον ΤΠ. χι. 1, 12: ΧΙΙ. 4, 6. Ὑ1, 1. 
ϐ. μᾶλλον ἀγαπῶσι ΥΙΤΙ. ντ. 6. 
μᾶλλον τὸ μῖσος Υ11Ι. Χ. 35. περὶ 
τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον ὙΠ11. τ. 9. 
τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον 1. ΧΙΠΙ. 4. 

µανθάνω. µανθάνει Ν. Τ. 6. µανθά- 
νειν Ὑ.τ.1. ΥΙ.1Ι. ]. ἀμφότερα 
καὶ οὐ ταύτά ΤΤΙ. 1ν. τι. ἄττα Υ. 
ΤΙ. 6. µανθάνοντε Υ. ν. 4, 7. 
μαθεῖν ΤΤΙ. τν. 14. τί µαθόντες 11. 
Υ. 10. 

µαντεῖον. ἄλλο πυθόχρηστον ΤΝ. χττ. 
αι 

µαντικό». μαντικὴν τέχνην ΤΙ. Χτι. 7. 
µαρτυρέω. μαρτυρεί ΤΥ. ΧΙν. 22. 
μαρτυρία. µαρτυρίαν Υ. ΤΠ. 11. 
μαρτύριον. Τὰ μαρτύρια τῶν λόγων Υ. 

γ. 24. 

ΙΝΡΏΕΧ οΕ απΕΕς ΠΟΕΡΡΒ. 

ΥΙ. κιν. 

µάρτυ». µάρτυρι τῷ θεῷ χρωµένοις ΤΥ 
1.19. μαρτύρων 11. ντ. 29. 

µαστιγόω. μµαστιγῶσαι Υ ΤΠ. Χ. 29Ο. 
μάταιο». µαταίων Υ ΤΠ. Υ. 9. 
µάτη» 1. Π. 1ο: ΥΠΠ. τα. 

µάτην ΤΠ. ν. 8. 
µάχαιρα 1. ΤΙ. 3. 
µάχη. διὰ µάχης ΥΤΤΙ. 111.12. µάχην 

ΥΠΠ. τά. 6, 13: 19.9. µάχας ΤΙ. 
1Υ 

μὴ γὰρ οὐ 

. Τ. 

µάχιµο». τὸ µάχιμον ΤΙ. ντῃ. τι. ΤΥ. 
ντῃ. ο: Χ.Π. τῶν µαχίμων ΤΙ. ΥΠ. 
11. τοῖς µαχίμοις ΤΙ. ντ. 12. 

µάχομαι. µάχεσθαι ΝΤ. ΧΙ.21. πρὸς 
ἀλλήλους 11.Χ.1Ι4. μαχόμενοι Υ ΤΠ. 
ν.4: νι.ο: ΙΧ. το. 

µεγαλοπόνηρο». µεγαλοπόνηροι ΥΙ. χι. 

δ. 
μεγαλοπρεπή». µμεγαλοπρεπεῖς ΤΙ. 

νπ. 6. 
µεγαλόψυχος. µεγαλόψυχοι ΤΥ. ντ. 7. 

µεγαλοψύχοις Ύ. ΤΠ. 12. µεγαλο- 
ψυχότεροι πρὸς ἀρετήν Ύ. νι. 11. 

µέγας ΥΠΙ. νπ. 4. µεγάλη ΥΙΤΙ. 
ΤΙ. 1Ο. μεγάλην εἶναι διαφοράν ΤΝ. 
ΧΥΠΙ. Ι. μεγάλοι ΥΠ. ντ. 2. µε- 
γάλων ΎΠ. 1Υ.4. ἀπὸ μεγάλων 1ΤΤΙ. 
ΧΙ. 16. µεγάλας ΤΠ. σκι. 8. 
μείζων ΥΙΤΙ. 1Π. 3. μεῖζον ΤΠ. Χῃ. 
6: ΧΤΠΙ. 41. Ἁµείζονος ΤΙ. αν. 14. 
μείζονα ΥΙΤΠΙ. χι. 2. µείζω ΤΙ. ντι. 
1τ. µείζους ΤΙ. χγ. 12. ὙΤΠΙ. τ. 
8. µειζόνων 111. ΣΧΙ.15, 16. µείζοσι 
ΥΤΤΙ. Υπ. 1ο. μεγίστη ΥΠ. ττ. 
16. µέγιστον 11. 1ν. 6. ΤΠ. κτ. τς: 
ΧΙ. 1. µέγισοι ΥΠ. ντι. 7. 
μέγιστα ΤΠ. ΥΠ. 13. µεγίστων ΤΙ. 
νι. 19. ΤΙ. χι. 7. µεγίστας ΤΙ. νι. 
το: ΧΙ. 9. 

μέγεθος ΤΙ. νπ. 5. ΥΠ. κ. 14, 37. 
τῆς ζημίας ΤΙ. Χπ. 12. τὸ τὶ µέ- 
Ύεθος καὶ ὅλως τὸ μέγεθος ΤΤΤ. χι, 
6. μετὰ μεγέθους ΤΝ. τν. 9. περὶ µε- 
γέθους πόλεως ΤΙ. τ. ό πόλεσι - 
μεγέθους µέτρον ΤΥ. ΤΥ. 9. µεγέθει 
ΣΥ. ν. 1: νι. δ. ὙΤΠΙ. 1. 10. κατὰ 
μέγεθος ΤΙ. νι. 13. ΠΠ. χτι. 3, 6. 
ὙΙ. Τν. 4. κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ 
σώματος ΤΥ. ΙΥ. δ. µέγεθος ἐχόν- 
των ὙΠ. Χνι. 2. τὰ μεγέθη ώ 
οὐσίας ΥΙ. τττ, 2. 

ο οόδα αἱ µεθέξει; τῶν ἀρχῶν ΤΙ. ν. 

ο. µέθης ΤΝ. χντι. 11. Υ. ν. 0. 
δύναμιν Ὑ. ντι. 14. ὁ περὶ τὴν µέ- 
θην νόμος ΤΙ. ΧΙΙ. 12. 

µεθίστηµι. µεθίστασαν ΤΠ. ΧΙ. 16. 
µεθιστάναι ΤΤΙ. ΧΙΠΙ, 25. µεταστή- 
σωσιν ΥΤΤΙ. 1. δ. µεθίσταται ἐπὶ 
ταῦτα ΥΙΙΙ. νπΠ. . µεθίστανται 
τοι ν | 

µέθοδος. μεθόδου ΤΥ. π. 4. ΥΠ. κ. τ. 
τῆς νῦν ΙΥ. 1. 14. µμεθόδῳ (ἐν τῇ 
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πρὸ ταύτης) ΥΠ. Π. 6. ἐν τῇ πρώτῃ 
ΟΥ. ΤΕ. 1. µέθοδον ΤΙ. 1.1. ὙΤ. ντι. 
2. ΥΠ. 1. 7. περὶ ἑκάστην µέθοδον 
1ΠΠ. ντ, 1. 

µεθυστικό». µεθυστικάς Ύ. νΠΙ. 1. 
µεθύω. µεθύων ΥΠ. ΧΙ. 24. µεθύοντος 

Ύ. γ. δ. µεθύοτα ΥΠ. κ. 23. 
µεθύοντας ΤΙ. Χτι. 12. 

µελετάω. μελετᾶν ΤΥ. ΧΙΥ. 21. µελε- 
τῶντας Υ.. νι. τό. 

µελέτη. κατὰ τὴν µελέτην ΤΙ. ΧΙΙ, 12. 
τὴν τῶν ἐθῶν µελέτην ΙΥ. χΥ. 8. 

µέλιττα. µελίττης Ι. 11. 1ο. 
µελιττουργία. μµελιττουργίας 1. ΧΙ. 2. 
µέλλω. µέλλουσι ΥΠ. 1ν. 1Ο. µέλλογ- 

τος ΤΙ. ν1Ι. Ι7. µμµελλούσῃ 111. κιν. 
1. μέλλοντα ΤΠ. χν. 14: ΧΥΙΠ. 2. 
µέλλοντες 11. χι. 7. ΥΠ. 1. 4. 
µέλλουσιν ΤΙ. ν. 1, 26. µμέλλοντας 
ΙΥ. ντ. 4. ΥΠ. τα. 1. 

µελοποιία. µελοποιίας Υ. ΥΠ. 1. 
µέλος. µέλη ΤΥ. χνπ. 2. Υ. ΥΠ. 12. 

μελῶν Υ. νι. 16: νι. 5: ΥΠ, 3, 14. 
αὐτῶν Ὑ. ν. 17. ἱερῶν Ν. υπ. . 
σκολιῶν ΤΙΙ. ΧΙν. 1ο. τὰ σύντονα 
Ύ. νΠ. 7. τοῖς ἠθικοῖς Ύ. νῃ. 8. 
µέλεσω Υ. Υ. 18: γΥΙ. δ. αὐτοῖς Υ. 
γ. 21. 

µελφδία. μετὰ µελῳδίας Υ. ν. 11. 
µέμφομαι. µέμφονται αὐτῳ ΤΙ. Χ1Π. 4. 
μέν. μὲν οὖν 111. χι. 1. 
µέντὸι Ι. χι. 12. ΤΙ. χττ, τ. ΥΤΤΙ. 

ΧΙΙ, 7. 
µένω. µένει Τ. κ. τό. ΤΠ. χι. 2ο. 

µένουσιν ΥΤΤΙ. νΙΠ. 5. µένῃ Ν1ΙΤΙ. 
ΤΠ. 6. µένευ 1. χι. 12. ΤΠ. ΥΙΠΙ. 21. 
ΥΤΠΙΠ. χι. 1, 109: ΧΙ, δ. ἐπὶ τῶν 
ἴσων ΥΙΤΙ. τν. 1ο. τὴν πολιτείαν 
νο χι πουν. α. 6, νε Χα. τι 
µεῖναι Ὑ ΤΙ. ν. ι. µένουσαν ΥΠ. 
ντι. 6. ᾿µένοντες ἐν τοῖς νόμοι ΙΥ. 
ΧΙΥ. 18. µενόντων ΥΙΠΙΠ. νΙΠΙ. το. 

µερίζω. µερίζουσι ΥΠ. Υπ. 7. µερι- 
οὔσιω ΤΠ. ΥΙΠ. 14. µμερίζων 1. ν. 
17. µερίζοντες 111. ΧΙΠΙ. 25. µερί- 
ζοντας ΝΤΙΠ. ν. 1. τῇς ἀρχῆς αὐτῆς 
ὙΥΤΙ. ν. τ1. µερίζονται ΥΠ. ντῃ. 
6. µερίζεσθαι τὰς οὐσίας ΤΙ. ν[. 
ον Ἡ 

μέριμνα. µέριμναν Υ. Υ. 2. 
µέρις. µερίδων ΤΥ. 1. 3. 
µέρος 11. 1Χ. 5. ΤΙ. χυπ. 7. ΥΠ. τν. 

7, 13. ΥΠ. 1. 12. µέρος τι ΠΤΙ. 
ΙΠ. 5. ΥΠ. Χ. 1. ΠΤΙ. 1. 1Ο. ἕτερόν 
τι ΥΠ. ν. 0. ὅλως ΥΤΤΙ. 1γ. το. 
πόλεως ΤΙ. ΧΤΠ. 14. ΤΥ. νι. 7. ΥΠ. 
ΤΙΙ. 4. τὸ πλέον ὙΠ. 1ν. 1. ἐν µέρει 
11. τ. 6. ΥΙ. τ. 5: ΧΙ, 6. ΥΤΙ. ττ. 
1. ἀνὰ µέρο ΝΙ. αν. 17]. ΥΠ. 
ΥΠΠΙ. 13. τὸ ἀνὰ µέρος τοίνυν ὡσαύ- 

ο υτως ΤΙ. ΧΥΙ. 3. κατὰ µέρος Ι. χτῃ, 
1ο. ΠΠ. 1. 1ο: χν.ο: χντπ, Ἰ. ΤΙ. 
1ν. 16: χΙν. 4: χν. 3. ΥΠ. πι 4: 

Τν. 4: ΥΠΠ. 15. Ὦἄρχειν 11Ι. νι. ϱ. 
καθ᾽ ὅσον µέρος ΤΙ. νι. 3. κατά τι 
µέρος ἔλαττον ΤΠ. Χγι. 1. παρὰ 
µέρος ΤΙ. 11. 7. µέρη 11. νι. 2: ΥΙΠΠ. 
ᾱ- τε, πι Τι πι ΤΠ  σα,ο. 
μερῶν ΤΙ. Υ. 27. ΥΠ. τν. 11. ἐκ 
ΥΤΙΙ. τῃπ. 6. ἐκ πόὀσων ΥΙ. τι. . 
οὖκ ἐξ ἑνὸς ἀλλ᾽ ἐκ πολλῶν ΥΠ. τν. 
ϱ. µέρεσω Υ11Ι. 1ν. 3. κατὰ µέρη 
ΙΥ. τΠ. ο. ΥΠ. νίΠ. 14. 

µεσεύω. µεσεύει ΙΥ. ΥΠ. 3. 
µεσίδιο. ἄρχοντι µεσιδίῳ ὙΙΙΙ. νι. 

 ςΝ 
µέσο». ὁ µέσος διαιτητής ΥΠ. χτ. 5. 

µέση δὲ τούτων ΙΙ. νι. 16. ἡ 
µέση βελτίστη ὉΥΙ. τι. 12. 
τὸ διὰ µέσου πολύ 1. ΧΙ. 12. 
µέσον Ψ1ΠΤΙ. 1ν. 11. τὸ µέσον ΤΤΙ. 
χο ντα ο. νε 6, 
ὙΠΙΙΠ. τς. 6. αὔξειν ΥΠ. ντ. 11. 
οἱ ἐμβαίνοντες ΥΠ. χι. 16. µτὸν 
µέσον βίον βέλτιστον ΥΙ. χι. 3. οἱ 
µέσοι ΥΙ. ΧΙ. 4. µέσων ΥΠ. χιτ. 1. 
ὙΠΙ. τν. 17. µέσος ΥΙ. χι. 8. 
µέσους ΥΠ. τπτ. 1: ΧΙ. 14. τοὺς 
µέσους Ὑ111. νι. 17. προσλαμβάνειν 
ΥΙ. Σχ. 4. 

µεσότη». τῇΏς ἑκάστοις ἐνδεχομένης 
τυχεῖν µεσότητος ΥΙ. ΧΙ. 3. µεσότητα 
ντ. κι, 1. 

µέσως Υ. γ. 22. 
µεταβαίνω. µεταβαίνουσω ΥΠ. ν. /. 

µετέβη ΥΙΙΙ. ΥΠ. ϱ. µετέβηµεν 
1Υ. Χνι. 4. µεταβῆναι ΤΠ. χτν. 
1 

µεταβάλλω. µεταβάλλει Ἱ. ΧΙ. 2. 
ὙΠ1Ι. χκῃ. το. µεταβάλλομεν Ὑ. 
Υ. 1δ. µεταβάλλουσι ΥΠ. 1. τ: 
1Π. 8, Ο: 1Υ. δ, 13: Υ.1, 1ο: νΙ.1, 
7, 1δ: ΧΠ. 1ο. µετεβάλλον ΤΙ. 
π, ὁ Πας κνν τὰ νι, ν.6. 
µεταβεβλήκασω ὙΠΠ. κπ. 1Ι/. 
μετέβαλε Ύ ΠΠ. 1. το: 1. 1, 7,9: 
γ.2: νΙ. 4: ΤΠ. 13. τὴν πολιτείαν 
ΎΠΤΙΙ. νι. 6. µεταβάλλῃ ΤΙ. τῃ. ο. 
µεταβάλλοι Υ111. ΤΠ. 6. µεταβάλ- 
λες 1. υπ. 6. 11. ντι, 21. Ὑ. 
νι. 16. ΥΠΙΠ. πκτ, 8, ϱ. µετα- 
βαλεῖν ΤΥ. χιπ, ττ. 1Η. νι. 9. 
µεταβάλλοντες ΥΠ. Υ. 4. µεταβάλ- 
λουσαι Υ ΙΙΙ. νΥτΙ.11. µεταβαλόντας 
1νοχ.α 

µετάβασις ΥΙΤΙ. ΤΠ, 1ο: ΥΙΠΠ, 3. 
µεταβλητικό». ἡ µεταβλητική 1. ΙΧ. 2. 

τοιαύτη εἰς ἀναπλήρωσιω τῆς κατὰ 
φΦύσω αὐταρκείας Ι. ΙΧ. 6. τῆς 
μεταβλητικῆς Τ. ΧΙ. /. 

µεταβολή ΥΠΙΙ. 6, 12: ΧΠ, 0. µετα- 
βολῆς ἀρχαίας ὙΠΙ. π. 8. ἍΆΎενο- 
µένης 11. τ. 4. ΥΤΠΙ. τι. 17. 
µεταβολήν ὙΤΠΙ. τ. 2: ΥΠ. 1ο: 
ΧΠ. 7. µεταβολαί ὙΤΙΙ. 1. 8: τ. 
1: ὅ. 11: ΥΠ. δ, 16. τῶν πολιτειῶν 
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ΥΤΤΙ. τΠ. 6. µμεταβολῶν ΥΠ. τν. 
132: Χ. 13. ΧΙΙ, 7, ΙΟ. µεταβολάς 
ΥΤΙΤΙ. τν. 13: ν. 5. τῶν πολιτειῶν 
ΥΊ. ν. 4. ἐν τοῖς περὶ τὰς µεταβολάς 
ΥΙ. ΧΙ. 14, 

µεταδίδωµι. µεταδιδόασι Υ ΙΙΙ. νι. 12. 
µετεδίδοσαν τῆς πολιτείας 11. ΙΧ. 
17. µεταδιδοῖεν ἀρχῆς ΥΠ. 1ν. 2. 
µεταδιδόναι 111. χι. 7. ὙΠ. ΧΙν. 16. 

µετάδοσι. µεταδόσεως χάρω ΤΠ. ΙΧ. 
12. τῷ πλήθει µετάδοσιυ ΥΠ. ντ. 
4. µεταδόσεις 1. ΙΧ. 5. περὶ τὰς 
μεταδόσεις Τ1ΠΙ. ΙΧ. 1ο. 

µεταλαμβάνω. µεταλαμβάνωσυ ΤΥ. 
ΥΙΠ. 3. ἀνδρίας µετειλήφασιω ὙΥ. 
1Υ. 3. µετέλαβον ΥΠ. νι. 8. 
µεταλαμβάνειν Ὑ. Υ. 5. τῆς πολι- 
τείας 1Υ. τν. 14. 

µεταλλευτικός. μεταλλευτική 1. ΧΙ. 4. 
µεταλλεύω. τῶν ἐκ γῆς µεταλλευομένων 

ΗΝ ν η  Ἡ 
µεταμανθάνω. µεταμανθάνειν ΥΠ. 1. 7. 
μετανάστη» 111. γ. ο. 
µεταξύ 11. Χ. 13. τουτων 1ΠΙ. ΧΥ. 1. 

πα. τη, 3. 
µετατίθηµι. µεταθεµένων Ι. 1Χ. 11. 
μεταφέρω.  µεταφέρεν 1. 1ν. 0. 

μεταφέροντας 11. 1. 9. 
µεταχειρίζοµαι. μεταχειρίζεται Υ. ΥΙ. 

15. ΥΠ. ΙΥ. 12. µεταχειρίζεσθαι 
Ύ. ντ. 13. µεταχειριζομένους Υ. 
ντ. 6. 

µέτειµι. µέτεστι ΤΠ. ν. 24. ΤΠ. χιπ. 
2. τούτοις τῆς πόλεως ΠΤΙ. ΙΧ. 15. 
µετείη ΥΠ. 1Υ. 3. μµετεῖναι τῶν ἀρχῶν 
πᾶσιν ΥΠ. Τν. 28. 

µετέχω. µετέχει ΥΙ. ΤΠ. 4. ἀμφοῖν 
ΙΥ. ντ. 3. οὐδενὸς τῶν καλῶν ΤΝ. 
1Π, 2. τῆς ὠφελείας ΤΠ. νι. 8. 
µετέχουσιν 1. κ. 7. ΠΠ. χι. 12, 
ιό, ΥΠ. ΤΠ, 1: ΙΧ.2. οὐδεμιᾶς 
ἤ τινος ἀρχῆς Τ. νι. 3. τῆς 
κοινωνίας ΙΠ1Ι. τ. τοσοῦτον 
1ΤΙ. ΙΧ. 5. µεθέξει ΥΠ. ΧΙν. 14. 
µεθέξουσι ΙΥ. Ἱ. 17: αΧΙν. Ι/. 
ΎΤΙ. νι. 2. μετεῖχον ΤΤΙ. τ. 3. Υ. 
γΙ. 12. µετέχῃ ΥΠ. ν. τι. ὙΤΠΙ. 
ΥΠΙ. 3. µετέχωσι ΥΤΙ. τν. 4. ΥΠ. 
1. 5: νι. 11: ΥΠ. 6. μᾶλλον τῶν 
τιμῶν ΥΠ. ΧΙ. 14. µετέχειν 1. ΧΙΠΙ. 
αλ. ο δα πι ο. πα δε λ2εμᾶλ. 
απ αι δ ντ ο α σοι τος 
4: σι. Τ7: ΥΠ. 1. ἀμφοῖν ΤΠ. τν. 
11. ἀρχῆς ΤΠ. ν. 7. αὐτῆς (8ο. 
μουσικῆς) Υ. Υ.2. εὖ δαιµονίας 111. 
ΙΧ. 6. ἴσον τῆς πόλεως ΥΤΠΙΠ. χτπ. 
14. κρίσεως καὶ ἀρχῆς ΤΙ. τ. 6. 
τῆς πολιτείας 1. Χ. 7. ὙΠΙ. νι. 2. 
τῶν ἀρχῶν 11, χι. 14. ΤΠ. χι. 7. 
τῶν ἔργων Ύ. ΥΙ. 4. τῶν κατ᾽ ἀρε- 
τὴν πράξεων ΤΥ. 1. 13. διὰ τὸ ὁλί- 
ους µετέχειν ΥΙΙΙ.ΝΙ.4. μµετασχεῖν 
ὙΠ. χι, 1. τῆς πράξεως ΥΠΠΙ. Σχ. 

ΙΝΡΕΧ ΟΕ αΒΕΕΚ ΠΟΠΗΡΡΒ, 

48, µετέχων ΤΠ. Χ. 1ο. ΤΠ. ΧΙΙ. 
12. τῶν τιμῶν ΤΠ. Υ. 9. µετέχον 
ΥΊ. τν. 14. οὐδενός ΤΗ. ντ. 11. 
µετέχοντα ΤΠ. Χ. 12. µετέχοντες 

ΥΠ. τα. 5: νι.8: κ. 31. τῶν 
δικαίων ΤΠ]. 1.4. µετεχόντων ΥΠ. 
ΤΠ. δ. τῷ πλέονι µέρει τῶν µετε- 
χόντων τῆς πολιτείας ὙΠ. ντ. 7. 
μετέχοντας 111. νῃ. 2. ΥΠ. Ἡ. τ. 
ὙΤΠΙ. ντΠ. 5. τῆς πολιτείας ΤΠ. 
νπ. ϱ. ΤΥ. ΧΙΙ, Ο. ὧν µετασχών 
ΙΥ. 1. 12. 

µέτοικος 111. Υ. 1, 9. µέτοικοι ΤΠ. 1. 
8. µετοίκων 1Υ. τν. 6. 

µετρέω. οἱ μετροῦντες ΤΗΥ. Χνι. 17. 
µέτρησι. μετρήσεως Ι. ΙΧ. 8. 
µετριάζω. µετριάζουσω ΤΝ. 1. 6. µε- 

τριάζειν ΥΠ. Χιν.δ. ΥΠΠΠ. χι. 24. 
µετριάσαντος Υ 111. ΧΙ. 2. 

μέτριος. γὸ µέτριον ΥΙ. ΧΙ. 4. µετρίαν 
11. ντι. 8, 21. µέτριοι τὸ πλῆθος 
11. νι, 22. ἐπὶ τὸ µετριώτερον Υ1Π1. 
ΧΙ, 1. µετριωτέρων ΥΠ. χΙν. 8. 
µετριωτάτην ΥΙ. Τ. 2. 

µετρίοτης. µετρίοτητα ΥΠ. ΧΙν. 8. 
ΥΤΙΙ. ΙΧ. 7. µετριτητας ΥΙΙΙ. χι, 
98. 

µετρίως ὙΤΠΙ. κ. 1. 
µέχρι. µέχριτιάς ΤΠ. νι. 4. ΤΠΠ.τς. 

1: ΧΠ. 1. µέχρι του ΎΠ. 1Υ. 29. 
μέχρι τωῶν ΤΠ. ΧΙΥ.9. ΄ 

μέχρις ΥΠ. τν. 17. | 
µή. μὴ-- μηδέ «ΤΠ. χι. 7. μὴ γὰρ 

1. τν. τῃπ. μή τοι αι αν 
µή τοί γε ΥΠ. ν. 4. ὙΠ1Ι. νι. 
12. 

µηδείς. µηδεμίαν 1. 1Υ. 1. μηδέν ΤΙ. 
ΧΙ. 6. 

µηδέτερο». µηδετέρῳ ΤΙ. ν. 27. 
µηθείε. µηθέν. ΥΠ. τν. απ. τὸ µη- 

θένα ποιεῖν ἕνα µέγαν ΥΤΤΠΙ. χι. 27. 
µήν. ἓξ µῆνας. Υ1Π11. χπ. 3. 
µήποτε ΠΠ. νι. δ. Ύ. γΥ. 156. μήποτ 

οὐ ΤΠ. νι. 15. 
µήπω ΤΠΙΠ. χτ. 4. 
μήτε. µήτε--μήτε ΤΙΤΤ. χι. 6. 
µητήρ. μητρός ΤΙ. ΧΙΙ. δ. µητέρας ΤΠ. 

ΤΠ. 8. 
μηχανή. µηχανάς ΤΥ. ΧΙ. 9. 
μηχανικός. μηχανικοῖς ΤΥ. Χνί. 2. 
µίγνυµι. µιγνύναι Υ ΠΤΙ. ΥΤΙ. 5. δικαίως 

ΥΤ. χπτ. 6. μῖξαι ΤΠ. ν. 26. μίγ- 
νυντες 1. ντ. δ. οἱ πλείους 
11. νι. 186. µἰξαντα καλῶς τὴν 
πολιτείαν ΤΙ. ΧΙΙ. 2. µέμικται ΤΙ. 
ν. 26. ΥΠ. ΙΧ. 3. μµιχθῇ ΝΙ. χιτ. 
6. μεμῖχθαι ΥΙΠΙ. ντι. 5. εὖ ΥΙ. 
ΙΧ. 6. καλῶς ΥΙ. ΙΧ. 6. μµιγνύμενοι 
111. ΧΙ.0. εὖ µεμιγμένῃ ΥΠ. ντ. 
1Ο. πολιτείᾳ μµεμιγμένῃ καλῶς ΥΠ. 
ΙΧ. 1Ο. µμεμιγµένην ΙΙ. νι. 17. 

. µιχθέν Π. τν. 8. 
µικροπόνηρο». µικροπόνηροι ΥΠ. ΧΙ. 5. 
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ῥκρός, μικρόν ΤΙ. τν. . ΥΤΙΠΙ. τῃ. 7: 
Ιν. 3, 11. τὸ µικρὀν ΥΙΠΙ. ντ. 2. 
αἴτιον ΥΠ. ντ. 11. εἰ ἕκαστον 
μικρὸν καὶ πάντα ΥΠ. ντ. 2. 
μικροῦ ὙΠΙΙ. Χ. 16. µμικρῷ διὰ 
µακροτέρων ΙΙΙ. νΙΠ. 1. µμικρῷ 
μείζον ΎΠ1Ι. ντ. 11. ἐπὶ μικρόν Ν. 
Υ.2ο. κατὰ μικρόν ΙΙ. νι. 4. ΤΠ. 
π.δ. Τ11Ι. τι. 17: ντ, 11. διὰ 
τὸ παρὰ μικρόν ΥΙΤΙ. 1. 1ο. µι- 
κρὸν φρονεῖν Υ111. χι. 6. µικράν 11. 

ο ΥΠ. 22. µικρί ΥΙΙΠΙ. τν. 1. µι- 
κρῶν ΠΤΙ. χι. τό. ἐκ μικρῶν ση ΦΡΗ 
ΎΤΙΙ. Τν. 1. ἐν ταῖς μικραῖς ΥΠΠ. 
ΥΤΠΙ. 2. µικράς ΤΙ. ΥΠ. 13. μικρά 
ΤΠ. νιπ. 17: ΤΠ, ΧΙ. 16. ὅτι 
µικροτάτου Υ ΤΙ. τ. 5. 

µικρότης. µικρότητα ΥΙΤΙ. πτ. 6. 
µικρόψυχος ΥΤΤΙ. χι. 15. 

".µιµέομαι. μιμεῖσθαι ΤΙ. τἉ. 6. ὙΤΙ. ν. 
1Ο. μεμιμῆσθαι ΤΙ. χ. τ. 

µίµηµα. µιµήµατα τῶν ἠθῶν Υ. γ. 21. 
µίµησι». µίµησω ΤΝ. Χντι. Το. µιµή- 

σεων Ύ. Υ. 17. µιµήσεις ΙΥ. ΧνΠ. 
5. 

µίξι ΥΤΙ. ντ, 4. µίξεως ΥΠ. ΙΧ. 2. 
μιξολυδιστί Υ. ν. 22. 
µισέω. μισοῦσι ΙΙ. τκ. 4. ΥΙΤΙ. σι. 

13. µμισεῖν Υ. Υ. 17. µμισούµενον 
ΥΤΠΠ. χι, 31. 

µισθαρνέω. µμισθαρνούντων ΥΠ. χτι, 
4, 

µισθαρνία. ἡ μὲν τῶν βαναύσων τεχνῶν, 
ἡ δὲ τῶν ἀτέχνων καὶ τῷ σώματι µό- 
νον χρησίµων Ι. ΧΙ. 3, 4. 
ο. µισθαρνικάἀς (ἐργασίας) Υ. 

Π. 5. 
μισθός. ὅταν εὐπορία τι ᾖ ἢ μισθὀς 

ὙΙ. Χγ. 13. µμισθοῦ εὐπορία ΥΠ. 
πΠ. 6. µισθὀν ΤΙ. χνι.7. ΥΠ. ν. 
ϱ. λαμβάνοντας ΥΠ. νι. 5. οὐδένα 
ΥΤ. Τχ. 2. πολὺν διδοῦσι Υ1Ι. ντ, 
μ. 

µισθοφορά. µισθοφοράν ΥΤΠΙ. ν. 0. 
µισθοφορέω. μισθοφορεῖν Ύ 11. τι. 7. 
µισθόφορος. µισθοφόρους Υ111. ΤΠ, 

13. µισθόφορα τὰ δικαστήρια 11. 
ΧΙΙ. 4. 

µισθόω. µισθωσάµενον Ι. ΧΙ. 9. 
µῖσος. Υ1ΤΙΠ. Χ. 22, 35. μίσους ΥΙΤΙ. 

Χ. 23, 94- 
μνᾶ. µίαν μνᾶν ΠΤΙ. ΤΧ. 6. τῶν ἑκατὸν 

μνῶν ΠΤΙ. Τχ. 5. μνᾶς ΤΙ. ντ. 1. 
µνάοµαι. ἐμνήσθημεν ΙΥ. Χντῃ. 12. 
μνεία. ὅ τι καὶ µνείας ἄξιον ΤΙ. Χτ. τ2. 

µνείαν πεποιήµεθα ΙΙ. ντ. 17. 
ποιεῖσθαι ΤΥ. νΥ.2. ποιήσασθαι ΥΠ. 
ντΠΙ.2. τὴν ἐνδεχομένην ΥΠ. τι. 6. 

μνημεῖον. μνημεῖα Ν1ΠΙ. ντι. 6. 
µνήµων. µνήµονες ΥΙΙ. ντ. 7. 
μοιχεία. µοιχείας Υ1ΠΤΙ. νι. 15. 
µοναρχέω. µοναρχῇ Υ1ΙΙ. ΥΤΙ. 4. µο- 

ναρχεῖν ΥΠ. 1ν. 27. ἑκόντων ΥΠ. Χ. 

4ὔἵ 

3. μοναρχοῦντος 1ΤΙ. ΥΙΙ. 5. µοναρ- 
χεῖται Ι. ΥΠ. 1. 

μοναρχία 1. ντ. τ. ΤΤ].ντῃ.5. ὙΠΙΙ. 
ΠΠ. 3. δεσποτική 111. ντῃ. 2. 
μοναρχίας 1. νι. 17, 22. ΤΠ. 
πο α Ὕο Ἡ πι 1]. 
ἀπέχωσι τῆς ΥΙ. νι. δ. ἐγγὺς 
ὙΙ. νι. ΙΙ. µοναρχίᾳ τυραννικῇ 
ὙΠ. αχιν. 7. µμοναρχίαν ΤΠ. νι. 
17. ΥΠ.Χ. 4. ὙΠΙΠΙ. 1.8. ποιεῖν 
ΤΙ. Χ. Ι4. µοναρχίαι ΥΠ. κ. 37, 
386. µμοναρχιῶν ΠΠ. ντ. 3. υΙ. 
1. 27. ΥΠ]. Χ. 3. μοναρχίαις 
ὙΙ. 5.2. τὰς μοναρχίας ΥΠ. χ. 
τὰ: Χα, 7. 

µοναρχικό». µοναρχικόν ΙΝ. ΧΙ. 65. 
οὐδὲν (ἔχουσα) 11. νι. τ8. 

µόναρχος. ὁ δῆμος ΥΠ. 1ν. 26. σύνθε- 
τος εἷς ἐκ πολλῶν ΎΠ. 1. 26. ἅτε 
µόναρχος ὢν ΥΠ. Τν. 27. µμµόναρχοι 
111. αΧνι. 12. µονάρχων ΥΙΤΙ. κ. 
17. παρὰ τοῖς µονάρχοις ΥΙ1Ι. κ. 
45. µονάρχους 11ΙΠ. χιῃΠ. 22. ΥΠ. 
Χ -., 

μοναχῶς ΥΙΤΙ. ντ. 17. 
μόνιμος Ν ΠΤΙ. 1. Τ{. μὀνιμον πολιτείαν 

11. χι. 15. ΎΙ. ΧΙ. 4. μόνον µόνι- 
μον τὸ κατ’ ἀξίαν ἴσον ΥΠ. ντι. 8. 
μόνιμοι 111. νπ. 6. µονιµωτέρα 
ΥΙ. κ. 6. 

µονόκωλος. τὴν φύσιν µονόκωλον ΕΥ. 
ντ. 4. 

μµονοπραγµατέω. μονοπραγµατούσης 
ΥΙ. αν. 6. 

µονοπωλία. µονοπωλίαν 1. ΧΙ. 12. κα- 
τασκευάζειν 1. ΧΙ. 1ο. 

μόνος. µόνον ΠΤΙ. χι. Ι/. 
κατὰ µόνας ΤΙ. χι. 8. 

µόνως ΥΙΤΙ. Χ. 11. 
µόριον 11. ντ. 11. ΤΤΙ. χι. 17. ΤΥ. 
1. «ΤΙ πι τς ΤΗΠ.Π.δΣχ, 
33. ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι ΤΙ. ΣΙ. 4. 
ἕκαστος τῆς πόλεως ΎὙ. 1. 4. ἕτε- 
ρον 11ΤΙ. χι. 4. ἔχειν 1Τ1Ι. χι. 2. 
μὴ κατὰ µόριον Ὑιγνομέναις ΥΠ. 
1. 1. µόριον τι τοῦ καλοῦ 111. νι. 4. 
τὸ µόριον τὴς πολιτείας ΥΙ. ΧΥ. 1. 
µορίου Ν.1. 4. ΥΠ. ΙΧ. 7. µόρια 
πα γι ντας, οι τνς. 
ΥΤΙ. νπΠΠ. 6. τρία ΥΠ. ΧΙν. Ι. 
µορίων ΤΤΙ. χτῃ. 21. ΥΠ. 1ν. δ. 
ΥΤΙΙ. χι. 32. ἐκ πολλῶν διαφοράς 
ΥΙ. τπτ, 6. ΤΙ. 1. 2. µορίοις ΥΙ. 
τν. δ. ΥΤΙΙ. ντι. 14. 

μορφή. µορφήν ΙΥ. 1. 12. Ύ. Υ. 10. 
ΥΤΠΙ. Πτ. 6. μικρὰ τῆν µορφή» ΤΥ. 
ΧΧΙ. 6. 

μουσικό». μουσική Ὑ. Υ. 24. µμουσικῆς 
Ύ. ν. 25: ὙΙ,. ϱ. ἔργα ΤΠ. χι. 
3. τῷ Ὑένει (τῆς μουσικῆς) Υ. νι. 
7. τῷ κοινῴῷ Υ. ΥΙ.δ. οὐδέτερον 
γιγνόµενον ἐκ τῆς μουσικῆς Υ. ΗΠ. 
7. μουσικῇ Υ. Υ. 3: ΥΙΙ.3. µουσι- 

ΥΤΙΙΠ. τ. 6. 
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κήν Υ. τ. 1, 7: τσι. 3: νπ. 6. τῶν 
ἡδέων Ύ. Υ. 17. τῶν ἡδίστων Ύ. Υ. 
ΤΙ. τῆς περὶ τὴν μουσικὴν παιδείας 
Ύ. ΥΠ. 8. τῶν νῦν μουσικῶν Υ. ν1. 
3. 

µοχθηρία ὙΠΠΙ. ΤΠ. 16. οὐδὲν δ' ἑλ- 
λείπει µοχθηρίας ὙΠΤΙ. χι. 14. 
µοχθηρίαν 11. Υ. 12. ΤΥ. Χντ. 14. 
ἕξει µηδεμίαν ΠΤΙ. Τχ. 7. 

µοχθηρό». µοχθηράν ΥΠ. ν. 7. µοχ- 
θηρούς ΥΠ. ντ. 12. 

μµυθολογέω. μυθολογοῦσι Τ. ΙΧ. 11. ΤΠ. 
ΧΠΙ. 9. µμυθολογοῦντες ΎΠΠΙ. Χ. 22, 
µυθολογήσας ΤΙ. ΙΧ. 8. µμµυθολο- 
γεῖται ΠΤΙ. ΧτΠ. τό. µεµυθολογή- . 
µένον Ύ. νι. 13. 

μῦθος. μύθων ΤΥ. Χντι. δ. μύθουςν. 
ντι. 11. 

µυῖα. µυίας ΤΥ. 1. 4. 
µυρίανδρος. µυρίανδρον ΤΙ. ΥΤΠΙ. 2. 
µύριο». µυρίοι τὸ πλῆθος 111. ΙΧ. το. 

µυρίων 11. τΠ. 6. 

Ν. 

γᾶμα. νάµατος 111. ττ. 6. 
τς. 

ναοφύλαξ. ναοφύλακας ΥΠ. Υπ. 1ο. 
ναυαρχία ΤΙ. ΙΧ. 33. ναυαρχίας ΤΠ. 

ΧΙΙ. δ. ναυαρχίαι Υ ΤΙ. ντῃΠ. 15. 
ναυάρχο». ναύαρχους ΤΙ. ΙΧ. 33. 
ναυκληρία 1. ΧΙ. 3. 
ναυπηγία. ναυπηγίαν ΥΠ. 1. 2. 
ναυπηγός 11. κΙΠ.21. ναυπηγῳ ΤΥ. 

1Υ. 3. 
ναῦς. νεώς ΤΠ]. ΧΙΠ. 21. 
ναυτής. ναυτῶν ΤΥ. νι. 8. 
ναυτικός ΥΠ. τν. 8. ναυτική ΥΤΠ. 

γαμάτων 

ΥΠ. 2. ναυτικῆς ΤΥ. νι. 6, 9. ναυ- 
τικὀν ΥΠ]. νΠ. 1, δ, 15. ὄχλον ΤΥ. 
ΧΥΙ. 7. ναυτικῶν ΤΙ. χι. τ/. 

ναυτιλία. ναυτιλίας ΤΥ. νι. δ. σω- 
τηρία 111. τν. 2. γναυτιλίαν ΤΥ. τν. 
1ο. ΥΠ. ντ. /. 

νεανικό». 
σε. χι. τε, 

νεάνισκο». νεανίσκων ὙΤΠΙ. τν. τ. 
Ῥέμω. νέµουσω Ύ 1. ν. 7. ᾖἔνειμε ΤΙ. 

ΨΙ. 156. γυέμεν ΥΠ. ντ, 21. 
πλεῖον ΥΠ. τι, 6. προστάτην ΤΠΙ. 
1.4. τὸ αὐτὸ ἄστυ ΤΥ. νι. 5. νενέ- 
µηνται αἱ ἀρχαί ΥΠ. 1. 19. νενεμῆ- 
σθαι ΤΠ. χΠ. 2. ΤΥ. 1Χ. 6: χῃ. 8. 
ὙΙ. ντ. 7. νενεµηµένα ΤΥ. χιτ. 8. 
νεµηθέντων ΤΝ. Χ. τι. 

νέο. γέον ΥΠ. χι. 22. µνέαι ΤΥ. 
ΧΥΙ. 7. νέων ΙΥ. ἄντι 8. ΥΤΙ. 
νπ. 3. ἐκ τῶν ΎὙ. νΙ. 10. τῶν 
νέων τὰς νέας Ὑ ΠΠ. ΥΙΠΙ,. το, νεωτέ- 
ρου 1. ΧΠ. 1, µνεωτέρον Ἱ. Χτι. 3. 
ΣΥ. ΧΙΝ. 6. νεώτεροι ΥΤΤΠΙ. νι. 3. 
νεωτέρων ἨἩ. κ.ιτ. ΎΥΤΤΙ. ντ. 12, 
νεωτέροις ΤΥ. 1κ. 6: ΧΠ. 6. νεω- 

νεανικωτάτης δημοκρατίας | 
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τέρους Ὑ. ν. 11, νεωτέρας ΤΥ. ΧΥΙ, 
7. εωτάτην ΥΤΠΙ. ν. το. 

ψεύτης. νεύτητι Υ. νΙ. 4. 
νεωστί ΤΙ. κ. τό. ΤΝ. κ. τ, 
νεωτερίζω. νεωτερίζουσι Υ ΠΤΙ. ντ. 13. 

νεωτερίζειν ΤΙ. τν. 4. ΤΙΝ. κ. 12: 
ΧΙν.4. ΙΙΙ. νῃπ. 13: ΙΧ. 14. 

νεωτεροποίοἈ. νεωτεροποιούς ΤΙ. ΥΠ. 5. 
νήπιος. νηπίοις τῶν παίδων Υ. ΝΙ. 2. 
νῆσος Ἡ.Χ. 2. νήσφτΤΙ.Χ.12. ὙΥΤΠΠ. 

1Π, 15, νῆσον 11. Χ. τ6. νήσοις 
µακάρων ΠΥ., Χν. 4. νήσους Π.Χ. 
4. 

γήφων ὙΠΠΠ. ΧΙ.24. νηφόντων ΤΙ. ΣΧ1Π. 
13. νήφοντας συμποσιαρχεῖν ΠΠ. ΧΙΙ. 
12. 

νικάω. ἐνίκησαν Υ11ΠΙ. ν. 4. νικήσαν- 
τος ΠΠ. ΧΙΙ. 8. µνενικηκότας Υ. 1Υ. 
8. 

νίκη. νίκης Υ1. χι. 17. ὙΙΤΠ. τγ. 8, 
9: ΧΠ. 4. 

νοέω. νοῆσαι ΤΥ. Χµ. 9. 
νόθος. νόθους 111. ν. 7. 
νομαδικὸς βίος Ι. ντ. 8. 
νοµάς. νομάδες 1. Υ1ΙΠ. 6. 
δη, 

νοµεύ». νομεῖς ΥΠ. τν. 11. 
νοµή. νομῆς ΝΙΙ. τν. 1. ΤΤΤΙ. τν. {. 

νοµάς 1. ντ. 6. 
νομίζω. νομίζει ΤΙ. ντ. 11. ἡτνοµίζουσι 

απ τος ντ νο ανν 
ἩΠ. 7. ΥΙΠΤΙ. 1. 3, 13. ἐνόμιζον ΤΙ. 
ΙΧ. 39. γνοµίζωσιν ΥΙΤΙ. τ. 2: ΧΙ. 
25. γοµίζοιεν ΠΠ. 1. ϱ. }οµίζειν 
... τ.θ το στο παν “α, 
πι Τη σσ απ Ο Ἕαε 
Χ, 13. γοµίζων 11. ν. τι: ντΠ. 15. 
νοµίζοντος Υ 111. ντι. 12. νοµίζουσι 
111. απνγ. 4. νομίζοντας ΥΙΠΙ. κι, 
31. νοµίσας ΤΥ. ΥΠ. 5. νοµίσαντες 

ΥΤΙ. τν. τό. 

γοµάδας ΤΥ. 

Ύ. ντ. 2. νοµίσαντε Υ. υπ. 2. 
νοµίσαντας ΙΥ. 1. 2. µνοµιζομένης 
ὙΙ. ντ, {. νοµιζομένας 11. 1ν. τ. 
νομιζόμενα πρὸς τοὺς θεούς 11. νττ. 
Ἅι. 

νομικῶς Υ. ΤΠ. 2. 
γόμιμος. νόµιµον ΠΥ. Τι. 13. νοµίμων 

11. ν. αι. νπι πο. Ίντο 
186. ΥΙΤΙ.ΤΙ, το. 

νόμισμα 1. ΙΧ. 3. νομίσματος Ι. ΙΧ. 
7. 1. νπ. οι. ΥΠ. ντ, 1ο. 

νοµιστέον Υ ΤΙ. τπτ, 6. 
νοµοθεσία ΤΙ. Ὑ. 11. νομοθεσίας ΤΠ. 

ντε αι  Ὁ.. απ ος ππψι - 
νοµοθεσίαν ΤΠ. κπ. 7. ΤΠ. χιτ, 
14. ΤΥ. ΧΙν. 22. πρὸς τὰς νοµο- 
θεσίας ΥΠ. χιν. 5. 

νοµοθετέω. νοµοθετδυσω ΥΠ. ΙΧ. ο. 
ἐνομοθέτει ΤΙ. νΤΤΙ. 4. ἐνομοθέτησεν 
ΤΙ. Υπ, 6. ΤΥ. Χτν. τό. νομοθετεῖν 
ΤΙ. νιπ. τό. ΤΙ. χιπ. 1. 1ΙΥ. 
ΧΝΙ. 2. γνομοθετῆσαι ΤΠ. Χνι. 11. 
νομοθετοῦντας 11. ντ. 5. ὙΠΙ. ν. 
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8. νοµοθετήσαντος ΤΥ. Χ. τ. 
µοθέτηται ΤΙ. ΙΧ. 1, 2ο. 
σθαι 11. τ. τ: ΥΠ. Ρ. 
µένον 11. ν. 17: νπι. 6: ΙΧ. 32. 
γα νι, ο. δίων 1. κα. τοι 
νενοµοθετηµένων ΤΠ. Υ. 2. µνενοµο- 
θετηµένας ΥΙΤΙ. ντ. το. 

νομοθέτημα. νοµοθετηµάτων Υ1ΠΤΙ. ντττ. 
6 

νεΥΟ- 
νενομοθετῆ- 
νενοµοθετη- 

νομοθέτης ΤΙ. τι. 14: ΥΙΠ. 11: ΙΧ. 
ὁ δι ὁ Εν παν, 4 
νοµοθέτου 11. ν. δ. ΤΥ. τι. 17. 
Ὑ1Ι. γ. 1. νοµοθέτῃ ΤΙ. ΙΧ. τῃ. 
τες πας αᾱτ νι αν ο φα, 
Αν τς. νοµοθέτην ΤΙ. νι. 
τι να υπ ΤΗ. πετ, 
11 αν, 6 ἴν.ασαιθ τς: 
ΧΙΥ.1. ΎΠΠΙ. ΙΧ. ϱ. νοµοθέται 11. 
ΧΙΙ. 1. νομοθετῶν 11. ντΠΠ, 13, 23. 
111. χι. δ. ΤΥ. ΧΙν. 15. γνοµοθέτας 
βελτίστους ΎΠ. ΧΙ. 15. 

νοµοθετητέον 111. Χιπ. 1. 
τας χα. ττ. Ῥ.1. 4. 

νομοθετικό». νοµοθετικόν ΤΥ. Τ. 13. 
νομοθετικῆς ΤΥ.. 11. 16. 

νόμος ΤΙ. Υπ. 6: νπι. 6: κ. 7. ΤΠ. 
σα ας Σα. ΕΤ. πες. 
ΥΙ. 1ν. 22. ΥΠ. ΧΙ. 2. ἀδυνατεῖ 
111. Χνι. το. ἰσχὺν οὐδεμίαν ἔχει 
παρὰ τὸ ἔθος ΤΙ. ΥΙΠ. 24. γνοῦς ἄνευ 
ὀρέξεως 111. ΧΝΙ. 56. ξένων 111. ν. 
7. ὁμολογία τις 1. ΥΙ. 1. οὐκ ἔστι 
κατὰ τῶν τοιούτων 111. χτῃ. 14. 
συνθήκη 11Ι. Ιχ. 8. τάξις τι ΙΝ. 
ΙΥ. 8. τὸ µέσον 1ΤΙ. Χγι. δ. τοῦτο 
ἤδη νόμος 111]. Χγι. 3. νόµου 1. ΤΠ. 
το ΤΗ. στι το ΕΙ τα, 14. 
δύναμιν 11. ντ. 24. νόμῳ ΤΙ. ΙΧ. 
83. ΤΠ. Χνγ. 5. ἐν χειρὸς νόμῳ 
ΠΤΙ. ΧΙν. 4. νόµον ΤΙ. τ. 3: 1Υ. 5: 
ντος ο αρ χε τα Τπ  κ,Σ. 
πω 4 θσν ο, τή ανα στ. 
τα πι δν 1ο τιῃ. να ο: 
ΥΙΠ. Το: Χ. 36. ἄρχευ ΥΤ. 1ν. 24. 
αὐτὸν ὄντα (νόμον) 111. χΧντ, 2, 
κρίνευ 1ΤΤΙ. ΧΥ. 6. νόμοι ΤΙ. ν. 23: 
πια Πτα το 1Υ. π., {ο. 
ΥΤΙΙ. χτ. 14. δημοτικοί ΥΠΙΙ. 1χ. 
12. καθόλου λέγειν δοκοῦσι 111. 
ΧΝΥ. 4. κατὰ τὰ γρά/:::.Ίτα ΙΙ. ΧνΙ. 
ϱ. κατὰ τὰ ἔθη ΙΙ. αχνι. 9. 
κεχωρισµένοι τῶν δηλούγτων τὴν 
πολιτείαν ὙΠ. Ἱ. 1Ο. νύµων ΤΙ. 

ΙΥ. χιν. 

νο αν να ας: κ. τό σε εύ. 
ην ασαν αι Ἐν. κ. 8δ.. σἹ. 
ΧΙν. 4. ΥΠ. 1ν. δ. ὙΠΙΠΙ. ν. 1ο: 
νΙΠ. ϱ: ΤΧ. ΙΟ. ἀρίστων 111. Χν. 
8. δημιουργοί ΤΙ. χπ. τ. κεἴδη 
τρία ΤΠ. νΙΠΠ. 4. εἶδος 111. ΧΥ. 2. 
θέσεις ΥΙ. 1. ΤΙ. λύσιν ΤΙ. ντ, 17. 
πλῆθος ΤΥ. 1. 9. τάξει ΤΠ. Υ. 5. 
ὑπαρχόντων 1ΙΙΠ. ΥΙΠ. 24. µνόµοις 
Ἑ σι ας αν σσ νε ἅπ. 
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α. αὰ νοο ἐἓ ντε, {αι 
τόν το εὔαναό: ΝΠ. τν. 15. 
ναυτ τν αχ δν ΧΠ. 1. 
ὑπηρέτας 111. Χνι. {. νόμους 11. 
ται πο τα κε πο ἕεος.. 11, 
ΧΙΠ. 11: ἍΧγΙ. ΥΠ. ντ. 9. 
ἀρχαίους 11. νΙΠ. 19. ἔθηκεν ΤΠ. 
ΧΙ. 13. θέσθαι ΙΥ. Χ. 4. θετικούς 
ΤΙ. χττ, το. κεῖσθαι ΤΙ. Χν. 6. οὐ 
τὰς πολιτείας πρὸς τοὺς νόμους Υ1. 
1.0. πατρίους ΤΙ. ΥΠΠ. 16. τιθέναι 
1 ὑτ.α, 

νοµοφυλακία Ὑ ΤΙ. ΥΙΠ. 22. 
νομοφύλαξ. νοµοφυλάκων ΥΠ. ΥΙΠΙ. 24. 

νοµοφύλακας ΙΙΙ. χνι. 4. ΥΠ. χιν. 
14. 

νοσακερό». νοσακεροῖς ΠΤΙ. ΥΙ. 1ο. 
νοσερῶς ἔχοντα ΥΠ. νι. 4. 
νοσήµα. νοσήµατα ΤΥ. ΧνΙΠ. 1. 
νόσος νόσου 111. ΧΙ. 1Ο. νόσῳ ΤΥ. 

“ πτῃΠ. 7. 
νότιος. νότια ΥΙ. ΤΠ. 6. νοτίων Τν. 

ΧΥΙ. ΤΙ. 

νότο». νότου 1. 111. 7. 
νουθετητέον 1. ΧΙΠ. 14. 
νοῦς 1ΤΙ. Χνι. 5. ΤΥ. Χγ. 9, 1Ο. νοῦν 

ἄρχειν 111]. Χνι. 5. ἐχόντων ὙΠΙ. 
νι το, 

νῦν δέ ΤΙ. ττΠ. 2. 
νυκτερινό». νυκτερφὴν Φφυλακήν ΥΙΤΙ. 

ντ. 8. 
νύμφη. νύμφην ΥΤΤΙ. τν. 5. 

[η] 
.. 

ἑαΐνω. ἑαΐνοντα ΥΠ. Χ. 22. 
ξενηλασία. ξενηλασίας 11. Χ. 15. 
ξενικός βίος ΤΝ. Τ. 3. Ἠπολέμος ΤΙ. 

Χ. 16. ἕξενικόν ΤΙ. χιν. 7. Υ1. Χνι. 
3. τὸ ξενικὀν ν δοῦλων ΤΤΙ. Υ. 3. 
ξενικοῦ ὙΙ. Χνι. ῃ. ξενικῶν ΤΙ. Υτῃῃ. 

"7. ξενικοῖ ΤΥ. χι. 6. ΥΙΠΤΙ. κι. 11. 
ξενικωτέρας τῆς βοηθείας 1. ΙΧ. 7. 

ξένος ΙΙΙ. ν. 1. ἕένων ΤΝ. 1ν. 6. ΥΙΤΠΙ. 
Χ. ΙΟ. ξένοι 11. Υ. ο. Υ 111. χι. το. 
πρὸς ξένους--- ἀστούς ΥΠ. ΧνΙ. 4. καὶ 
µετοίκοις 1Υ.. τν. 14. ξένους Τ1Π. ττ. 
8. ΥΙΤΠΙ. τπτ. 13. ξένα ΤΥ. ΧΥΙ. 
14. 

ἑύλον. τῆς περὶ ξύλα ὕλης ΤΥ. Υ. /. 

ο, 

ὁ. τὸ μὲν, τὸ δὲ μὴ Τ1. ντ. 5. τῇ μὲν, 
τῇ δέ ΤΙ. Χ. 3. τὰ μὲν-- τὰ δέ 111. 
ΧΙ. 7: Χνι. τι. ΥΠ. ντι, 6. ΥΠΙΠΙ. 
ποστ 

ὀβελισκολύχνια ΝΙ. χγ. 8. 
ὀβέλισκος. ὀβελίσκους ΤΗΥ. τ. 11. 
ὀβολοστατικό». ἡ ὀβολοστατικὴ εὖλο- 

γώτατα μισεῖται 1. Χ. /. 
ὄγδοος. ὄγδοον ΥΠ. τν. τ6. 
ΥΤΠ. χῃ. 6. 

ὁδί Τ1. χι. 6. 
ΤΙΙ. χι. 4. 

ὀγδόῳ 

τουδὶ μέν, ἑτέρου δέ 
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ὁδός. τοσοῦτον πρὸ ὁδοῦ γέγονεν Ὑ. ΤΠ. 
11. οὐδὲ γὰρ ὁδοῦ κοινωνεῖν ΎΠ. ΧΙ. 
7. ὁδόν ΤΥ. Χ. 2. ὁδῶν ΥΠ. ΥτΠΠ. 
4. 

ὀδυρτικωτέρως Υ. Υ. 22. 
ὅθεν ΤΙ. ντι. το. 111. απ. 11. ΥΙΤΙ. 

1. 7. ὅθεν μέν ΤΙ. ΥντΠ. 3. 
ὀθνεῖος τῶν ὀθνείων 11. χτι. 1. 
οἴαξ 1. 1ν. 2. 
οἰητέος. οἰητέον ΤΤΙ. χΙπτ. τό. ΤΥ. τν. 
ό ασ πι ἃ, 

οἰκεῖο». ὁ λόγος οἰκεῖος τῆς ἀπορίας 
ταύτης ΠΤΙ. ΤΠ. 3. οἰκεῖον ΤΤΙ. ντ. 
των αι ει ντο α οπ σν 
ἅπαν γὰρ οἰκεῖον Ὑ ΠΠ. 1ν. τό. οἰκεί- 
ας ΤΠΙ. χΙπ, 22, 23. ΥΠ. ΧΙ. 2ο. 
πολιτείας ΤΠ]. ΧΙΠΙ. 23. τῆς οἰκείας 
ΤΙ. ΙΧ. ΤΙ. οἰκείαν ΤΙ. νι. 7.Υ. ντ. 
3. οἰκεῖα τῆς πολιτείας ταύτης ΥΠ. 
1.0. πρὸς τὴν ὑπόθεσιν ὙΠΠ. 1. το. 
τὰ τῆς πολιτείας οἰκεῖα ΥΠ. τ. 4. 
οἰκείων 111. τχ. 2: χνι. 8. ΤΥ. 1Υ. 
6. ΥΠΠΙ. Χ. 21. οἰκείους ΤΥ. 1. 13. 
τῆς οἰκειοτάτης χρηματιστικῆς 1. ΧΙ. 
Ν. 

οἰκειότης. οἰκειότητα ΤΙ. ττ. 7: 1Υ. 8. 
οἰκειόω. οἰκειουμένων ΤΗΥ. ΧΥΠΙ. 13. 

οἰκέτης. οἰκέτου Τ. 11. 5. 
οἰκετικός. οἰκετικαῖς (διακονίαις) 11. τ. 

4. 
οἰκέω. ᾧκουν ΤΥ. Χ. 5. ῴκησαν ΤΙ. ΧΙΙ. 

1Ο. χωρὶς οἰκοῖεν Τ1Ι. ΙΧ. 1ο. οἰκεῖν 
ὙΤΤΙ. ν. 8. δύο οἰκίας 11. νι. τ6. 
οὐ τῷ οἰκεῖν που ΤΠ. 1. 3. οἰκῆσαι 
111. ΤΠ. 3. οἰκοῦντες Υ ΙΙΙ. ΠΠ. 15. 
οἰκούντων ΤΤΙ. 1. 1. τοῖς οἰκοῦσι 
ὙΤ. ΥΠ. Ἱ. οἰκοῦντας ΤΥ. Υ. τ. 
μακρὰς πόλεις ΤΠ. Χν. 11. οἰκη- 
σάντων ΙΙΙ. ΤΙ. 3. οἰκεῖσθαι ΥΙ. 1ν. 
9. καλῶς ΠΠ. χπ. ϱ. ΥΠ. ντ. 1. 
οἰκεῖσθαι ποῦ ΤΥ. ΤΙ. 16. οἰκήσεσθαι 
καλῶς ΤΙ. τ. 3. 1ΙΤΙ. ΧΙν. 1. πᾶσαν 
τὴν οἰκουμένην ΤΝ. νπ. 1. ταῖς 
καλῶς οἰκουμέναις ΠΠ. ν. 6. 

οἴκησις. τῆς οἰκήσεως κοινωνοῦσι ΤΤΙ. τ. 
8. ἰδίων οἰκήσεων ΤΥ. χι. 6. οἰκή- 
σεσι ἰδίαις ΠΥ. χι. 1Ο. τὰς τοῖς 
θείοις ἀποδεδομένας οἰκήσεις 1Υ.. ΧτΠ. 
2. 

οἰκία 1. ἩΤ. 5. αὐταρκέστερον ἑνός 
ΤΙ. τ. δ. ἐκ πόλεως, ἄνθρωπος δ᾽ 
ἐξ οἰκίας ἔσται ΤΙ. 1. 2. ἐξ ἀνδρὸς 
καὶ γυναικός 111. τν. 6. πᾶσα βασι- 
λεύεται ὑπὸ τοῦ πρεσβυτάτου Ι. ΤΠ. 
6. πᾶσα µέρος πόλεως 1. ΧΙΠ. 65. 
τέλειος ἐκ δούλων καὶ ἐλευθέρων Ἱ. 
Π.Ι. οἰκίας βασιλεία ΤΙ. Χτν. 15. 
µέρος ΤΙ. ΙΧ. 5. πόλις αὐταρκέστερον 
11. τ. 8δ. οἰκίᾳ 1. χι. 13. ἰδίᾳ ΤΤΙ. 
ΙΧ. ΙΙ. οἰκίᾳ πρὸς οἰκόδομον ΤΥ. 
ΥΙΠ. 3. οἰκίαν 1ΤΙ. ΧΙ. 14. εἶναι 
πως µίαν 1Τ. ν. 14. μᾶλλον µίαν τῆς 
πόλεως καὶ τὸν ἕνα τῆς οἰκίας ΤΙ. 11. 

2. τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν Ὑ. νΙ. 2. 
ἐξ οἰκιῶν ΥΠ. ΤΠ. 1. οἰκίας ΥΠ. 
ΧΙ. 11. δύο ΤΙ. νι. 15: νΠΠΠ. 12. 

οἰκίζω. ᾧκισεν ΤΠ]. χ. /. : 
οἰκιστής. οἰκιστάς ΥΤΠΙ. ντ. 2. 
οἰκοδόμημα. οἰκοδομημάτων ΥΠ. νττ, 

4, Τ8. περὶ τὴν τῶν ἱερῶν οἰκοδομη- 
µάτων ΤΥ. ΧΙ, 6. οἰκοδομήμασιν 
ΥΠ. ντ. 6. 

οἰκοδόμησις ΎΤΠΠ. χι. ο. 
οἰκοδόμος. οἰκοδόμον ΤΥ. ντ, 3. ΤΙ. 

ΙΥ. 12. ἡ τῶν οἰκοδόμων τέχνη ΙΥ. 
ντ. 3. 

οἴκοθεν ΥΠ. χι. 6. 
οἶκοι ΤΗ. κπῃ, 2. ΤΥ. Χντ. 7. 
οἰκονομέω. οἰκονομήσει Ἡ. ν. 24. 

οἰκονομουμένην ΤΠ]. ΧντΠΠ. 1, 
οἰκονομία. ἑτέρα ἀνδρὸς καὶ γυναικός 

111. τν. 17. πόλεως βασιλεία ΤΠ. 
ΧΙΥ. 15." οἰκονομίας 1. τῃ. 1: ΧΤΠΙ, 
1. ΗΠΙΠ. νι. 2. ΥΠ. ΧΙ. 21. µόριον 
1.Χ.2. οὐδὲν µέτεστιν Τ.ν. 24. 
οἰκονομίᾳ Ὑ Π1Ι. ΥΙΠΙ, 15. οἰκονομίαν 
ΙΥ. χνι. 3. Ύ. ΤΠ. 7. πρός ΤΠ. τι. 
15. 

οἰκονομικό». οἰκονομική ΤΠ. χτν. 15. 
οἰκονομικῆς: τρία µέρη, , δεσποτική, 
πατρική, γαμική 1]. ΧΙΙ. 1, οἶκονο- 
µικόν 1.1.2. ἡἣν καλοῦμεν οἶκονο- 
µικήν ΤΙ. νι. 7. κατὰ τὴν οἰκονο- 
µικήν 111. ΧΙΥ. 15. οἰκονομικαί ΥΠ. 
ΧΥ. 3. 

οἰκονόμος ΤΙ. χι. 14. ὙΠΠΙ. πι. το. 
οἰκονόμον Ι. 1. 2. Υ ΤΠ. κι. 33. 

οἰκόπεδον. οἰκόπεδα ΤΙ. ντ. 15. 
οἶκος. ἡ εἰς πᾶσαν ἡμέραν συνεστηκυῖα 

κοινωνία κατὰ φΦύσυ Ι. 1. 5. οἴκους 
11. νι. 12. 

οἶνος. οἴνῳ Υ. ν. 3. 
οἴομαι. οἴεται ΤΙ. τῃ. 1: τῃπ. 8: τςκ. 

8ο. 111. Χνι. 13. οἴομεθα ΤΙ. τν. 6: 
γΙ. 14. οἴονται ΤΙ. τχ. 4. ΤΙ. 1. 
δ. ΥΙΤΙ. ττπ. 6. Φετο 1. χπι. ο. 
11. νπ. 3: νά. 4, 56. ΥΠΠ. κ. τβ. 
οἴηται 11. ΥΙΠΙ. 14. οἴωνται ΥΤΤΙ. 
ΥΠΠ. 16. οἴεσθαι ΤΙ. τν. 3. ὙΤΠΙΠ. 
1. 3: ΙΧ. 16: ΧΙ. 1. οἰόμενος 
ὙΠΠΠ. Χ. 17, 21. οἰόμενι ΥΤΠΙ. 
ΙΧ. 7. φᾠήθη ΤΠ. νι. 13. 

οἷος. οὐχ οἷος ποιεῖν ΤΤΙ. τα. 8. οἷον 
ΤΗ. χι. 2, 12, 14: ΧΠΙ. 4, 24: ΧΙΥ. 
«- τα, ας. α.  οἷόν τε "εν α, ας, 
οὐχ οἷόν τ’ εἶναι 11. χιτ. 11. ὡς οἷόν 
τε Υ ΙΙΙ. χι. 5. οἷαι ΤΙ. χτν. 6. 

οἰωνίζομαι. οἰωνισάμενος Υ1Τ1. τν. 5. 
ὀκνέω. ὀκνεῖν ὙΠ. κιτ. 9. 
ὀλιγάκι Ὑ. γ. 12. 1. πι. το. ΥΠΙ. 

π. 6. 
ὀλιγανθρωπία. ὀλιγανθρωπίαν ΤΙ. τς. 

16, 17. ΤΠ. ν. δ. ΥΠ. ΧΙ. 11: Χν. 
ὢ 

ὀλιγαρχέω. ὁλιγαρχοῦντες ὙΙΤΙ. ικ. 
13. ὀλιγαρχούντων ΥΠ. Χγ. 2. 
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ὀλιγαρχεῖσθαι ΥΙ. Υ. 2. λ. «, 9. 
ὀλιγαρχουμένας ΥΙ. νΠ. 

ὀλιγαρχία ΤΙ. ντ. 16. ΥΠ. - Ἴ6. ΥΤΠΙ. 
ο κ ιν ασον νε τη, τ. 
ἄκρατος ΥΙ. ΧΙ. 11. ἀριστοκρατίαξ 
παρέκβασις ΤΠ. ΥΠ. δ. ῥὀρίζεται 
γένει καὶ πλούτῳ καὶ παιδείᾳ ΥΠ. 
ΤΠ. 7. ὅταν κύριοι ὧσι τῆς πολιτείας 
οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες 111. νττ. 2. 
ὅταν οἱ πλούσιοι ΥΙ. Τν. 3. ὅταν οἱ 
πλούσιοι καὶ εὐγενέστεροι ὀλίγοι 
ὄντες ΥΠ. τν. 6. πρὸς τὸ τῶν εὐπό- 
ρων συμφέρον ΤΤΙ. ντ. 6. ὀλιγαρ- 
χίας ΤΠ. νι. 17. ΤΤΙ. τπ. 1. ΤΙ. τ. 
ο πα οτι να. τς: 
1Π. δ. ΎΠ1ΠΙ. κ. τ1, 35. ὁλιγαρχίᾳ 
ΥΤΠΙ. νι. το. εἴδη ΥΠ. ν. ιτ. ὁλες 
γαρχίαν ΤΙ. νι. 18: χι. 8. ΤΙ. 1. τ. 
ΥΠ. Π. 1, 2: Ίν.τ. ΥΙΤΙ. 1. 8: τν. 
ο τν αἹόιτῃα ὁ: ΧΠ. ο. 
καταλῦσαι 1]. ΧΙΙ. 2. μίαν ΥΠ. 1. 
δ. τὴν ἐχομένην ΥΠ. ντ. 1. ἐν 
ᾗ τὰς ἀρχὰς ἔχουσιν οἱ εὔποροι ὀλίγοι 
111. νΙΠ. 4. ὅπου ὀλίγον Κύριον 
πλήθος ΤΙ. νΤΙΙ. 3. ὡς οὔσαν ὁλι- 
γαρχίαν τωά ὙΠ. 11Π. 7. ὀλιγαρχίαι 
ΥΠ. ττ. 3. ΥΙΠΤΙ. νι. 1. ἐννόμων 
ὀλιγαρχιῶν ὙΠΙΙ. νι. 18. ὀλιγαρ- 
χίαις ΙΤ. ντ, 6. ἐν ταῖς ΤΠ. ν. 
ουν κ” σα τε τν. 
1. 16: ΤΠ. 5. τὰς ὀλιγαρχίας ΠΤΙ. 
ΧΤΠ. 19: Χγ. 12. ΥΠ. νῃΠ. 1. οἱ 
περὶ τὰς ὀλιγαρχίας ΥΤΙ. ντι. 7. 

ὀλιγαρχικός. ὁλιγαρχικοῦ νόµου ΥΠ. 1Σ. 
4. ὀλιγαρχικῆς ΤΙ. ΧΙ. 15. ὀλιγαρ- 
χικόν ΤΙ. νι. 1ο: ΧΙ. 7,0. ΙΥ. ΧΙ. 
νι νιςο νΠ. 
1. ΙΙ. οἱ πρόβουλοι ΥΠ. ντ. 24. 
τὴν βουλήν ΙΙ. ΧΙΙ.2. τὸ αἱρετάς 
εἶναι τὰς ἀρχάς ΥΠ. ΙΧ. 4. τὸ ὁλι- 
γαρχικὸν δίκαιον ΙΙ. ΙΧ. 1. ὀλιγαρ- 
χικήν ΤΙ. νι. 2ο. τάξω ΥΠ. χιγ. 9. 
τὴν ὀὁλιγαρχικὴν εἶναι δύο πόλεις 
ὙΤΙΙ. αχ. 15. ὀλιγαρχικοί ὙΤΠΙ. 
ΠΠ. 2. ὀλιγαρχικαί ΥΠ. ΧΙ. τί. 
ὀλιγαρχικῶν ΥΤΠΙ. νι. 12: ΙΧ. 6, 9. 
ὁ τῶν ὀλιγαρχικῶν λόγος ΤΤΙ. τχ. 5. 
ὀλιγαρχικοὺς νόμους ΥΠ. ΧΤΙ. 4. ὁλι- 
γαρχικάς ΤΠ. χνπι. 6. ΥΤ. τπτ. 8. 
ὀλιγαρχικά ΤΙ. νι. 18. ῥὀλιγαρχι- 
Κωτέρα ΎΠΙΙ. νπ. 9. ὀλιγαρχικώ- 
τερον ΤΠ. Χ. 5. 

ὀλιγαρχικῶς ΥΤ1. τ. 4. 
μὴν ὀλίγου µισθωσάμενον Ι. ΧΙ. 9. 

τῆς ὀλίγης (τροφῇ) ΤΠ. κι. ο. 
ὀλίγον τὸ µέσον ΥΙ. χι. τό. ὀλίγην 
11. ντ. 7. ὀλίγοι ΥΠ. Τν. 1. ὄντες 
πολλῶν ΝΙ.1ν. 5. ὀλίγοι πρὸς πολ- 
λούς ὙΠ1Τ]. ΤΝ. 12. πρὸς τὸ ἔργον 
ΤΤΙ. ΧΙΙ. 6. ὅ τι ἄν οἱ ὀλίγοι ΝΤΙΠ. 
ΤΠ. 3. ὀλίγα ΤΙ. ν. 2. δι ὀλίγων 
ΥΤΠΙ. νι. τί. περὶ ὀλίγων πάµπαν 

ΤΙ. νι. 1. τῶν ὀλίγων Τ11. χιτ. 8: 

χν.δ. ΥΙΤΙ.τ. 16. ὀλίγοις ΥΤΙΙ. 
1. 14. κατ᾽ ὀλίγους 1ΤΠ. χι. 8. 
ὅτι ὀλιγίστων Ὑ ΠΠ. Π. 6. ὧς ὁλι- 
γίστας Υ ΤΙ. Υ. 4. 

ὀλιγοσιτία. ὁλιγοσιτίαν 11. Χ. ο. 
ὀλιγότης. ὀλιγότητι].1.2. ὀλίγοτητα 

1Τ1Ι. ντ. 4. 
ὀλιγοχρόνιος. ὁλιγοχρονίαι ΥΠ. χῃ. 

6. ὁλιγοχρονίους ΥΠ]. τ. 5. ὁλι- 
γοχρονιώτεραι Ν1ΠΙΙ. χττ. τ. 

ὁλιγωρέω. ὁλιγωροῦσι 11. τῃ. 4. ΤΝ. 
Χ. 12. ΥΙΠΙΙ. ΙΧ. 11. ὀλιγωρήσου- 
σιω ΤΙ. ΤΠΙ. δ. ὀλιγωρεῖσθαι ΙΝ. ΥΠ. 
δ; 

ὀλιγωρία. δι ὁλιγωρίαν ΥΤΠΙ. πτ. 6: 
11.0: ΧΙ.20. εἰς τὰ χρήματα Υ 111. 
ΧΙ. 28. 

ὀλμοποιός. ὁλμοποιῶν ΤΤΙ. 11. 2. 
ὄλμος. ὄλμους ΠΤΙ. ΤΠ. 2. 
ὅλος. ὅλη ΤΙ. νι. 16. ὅλον ΤΠΙ. χνττ, 

5: ΧΝΙΠ. 1. τὸ ὅλον ΤΥ. ντ. . 
ὙΥΤΙΙ. νιπ. 3. ὅλης ΤΠ. ν.ιδ. ΤΠ. 
ΧΤΠΙ. 12. τῷ ὅλῳ ΤΙ. ν. 27. ὅλην 
11.ν.27. τῶν ὅλων μὲν συνεστώτων 
δ᾽ ἐκ πολλῶν µορίων ΤΤΤ. τ. 2. 

ὀλυμπιονίκης. ὀλυμπιονίκαις Υ. 1Υ. 8. 
δὸς τε τι να ο 6: 
ης αι σδοώι  ι ντ οι 
τα σι δο πν μας θεα, 

ὁμαλίζω. ὁμαλίζειν 11. ντ. 8. τὰς 
οὐσίας ΤΙ. ντι. 2Ο. διὰ τῆς ὡὦμαλι- 
σµένης κτήσεως ΤΙ. ΙΧ. 17. ὁμαλι- 
σθῆναι 1]. ΥΠ. 3. ὁμαλισθησομένην 
11. νι. το. 

ὅμαλος. ὁμαλώτεραι/(οὐσίαι) ΥΠ. ντττ, 
20. 

ὁμαλότης ΤΙ. υπ. 6. ΥΤΤΙ. τς. ο. 
δηµοκρατικόν ΤΥ. ΧΙ. 5. 

ὁμαλύνω. ὁμαλῦναι 111. χτιτ. τ7. 
ὄμβριος. ὀμβρίοις ὕδασιν ΤΝ. χι. 3. 
ὁμιλέω. οἱ ταπειψῶς ὁμιλοῦντες ΥΙΤΙ. 

ΧΙ. 12. πρὸς αὐτοὺς ὁμιλῆσαι ΤΙ. 
ΦΥ Ν 

ὁμιλία. τῆς πρὸς σφᾶς αὐτοὺς ὁμιλίας 
1. Χιπ. 15. ὁμιλίαν ΤΙ. τχ. 8: χ. 
9. ΤΥ. χνι. 17. ΥΙΤΙ. Χ. 17, 18. τὴν 
γαμικὴν ποιεῖσθαι ΤΥ .ΧΝΙ.1. ὁμιλίας 
ΥΤΙΙ. χι. 20. τῶν πραγμάτων 1Υ. 
ΧΥΙΙ. 13. 

ὄμμα. δυοῖν ὄμμασι ΤΠ. πνι. 12. 
ὀμνύω. ὀμνύουσι ΝΤΤΙ.ΤΧ. τι. ὀμνύναι 

Ὑ1ΙΙ. ΙΧ. το. ὀμνύοντες ΤΙ. χιν. 
14. 

ὁμογάλαξ. ὁμογάλακτας Ι. τΠ. 6. 
ὁμογνωμονέω. ἂν ὁμογνωμονῶσι πάντες 
νέων Ἡ 

ὅμοιος 111. ΧΥΙ. 13. ὁμοίαν ΥΙΤΤΙ. νι. 
11. ὡς ὅμοιον ΥΤΙΙ. ν1Ι. 2. ὅμοιοι 
ΤΠ. ΧΤΙ. 2. οἱ ὅμοιοι δῆμος ΥΙΤΙ. 
ΥΠΙ. 6. ὁμοίων ΤΠ. τ. 3: νῃ. 15. 
11. ΧΠ. 4. ἐκ τῶν ΥΠΠΙ. νῃ. ς. 
ἐπὶ τῶν ὙΠΙΙ. ντ. 6. ὁμοίων γε 
ὄντων πάντων 111. ΧΝΙ. /. συνέ- 
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στηκεν ἐξ ὁμοίων ἡ πόλις ΤΠ. Χνι. 
2. τἆλλα ὁμοίοι ΥΠ. 1ν. 2. τοῖς 
ὁμοίοις ΤΙ. Χνι. 2. τὸ καλὸν ἐν τῷ 
µέρει ΙΥ. ΤΠ. 6. ἐν τοῖς ὁμοίοις 
1], κιτ τό: ανα, ας τν. το 
ὁμοίους ΠΤΙ. χν. 1ο: Χγι. 14. ΥΠΠΠ. 
Χ. 37. εἶναι καὶ τοὺς τυχόντας ΤΠ. 
ΥΠ. 2Τ. πρὸς ἀρετήν 11Η. χν. 1. 
ὅμοια ΤΙ. 11. 9. 

ὁμοιότη». «καθ᾽ ὁμοιότητα ΤΙ. νι. 9. 
ὁμοιότητας 11. τ. 8, 9. 

ὁμοίωμα Υ. Υ. 13, 20. ὁμοιώματα Υ. 
ν. 1δ. τῶν ἠθῶν Υ. Υ. 29. 

ὁμοίως . Ἱτ. 14. 11. τ. 6: νι. ττ: τῃ. 
6 το πε ο πν ασ ας ήν 
πτη ι νεοπο πα ο πο 
ὁμοίως δή ΤΙ. κ. 16: Χτπ. 3. εἶναι 
1ΤΙ. τπ. 3. κεἶσν ὙΤΠΙ. ττ. 15. 
ἔχει 1. χι. ϱ. 11. ΧΙΙ. 18. Ύ1. τατ. 
7. ἔχειν Ι. χιπ. δ. ὙΠΙΠΙ. χι. 23. 
ἦχθαι ΤΥ. Χνγ. 7. ὁμιλοῖεν 111. ΙΧ. 
11. ταῖς πολιτείαις ΤΙ. χι. 2ο. 

ὁμόκαπος. ὁμοκάπους Ι. ΤΙ. δ. 
""ὁμολογέω. ὁμολογοῦμεν ΥΠ. τν. 7. ὁμο- 

λογοῦσι ΠΠ. 1. 2: ΙΧ. 3: ΧΠ. 1. Υ. 
ΥΠ. 12. ὁμολογήσουσιν ΥΠ. τΠ. 4. 
πάντες ἂν ὁμολογήσειαν τὴν αὐτήν 
1Υ. Ἡ. 1. ὁμολογοῦντε  Υ1ΤΙ. τ. 
13. ὁμολογούντων ΤΥ. τ. ϱ. ΥΠΤΙ. 
1.2. ὁμολογοῦντας ΤΥ.ΤΠΙ. 1. ὁμο- 
λογήσας ΥΠ. κ. 17. ὁμολογεῖται 
ὙΙ. χι. {: ΧνΙ. 3. ὁμολογεῖσθαι 
ΙΥ. 1.2. ὁμολογουμένη τῷ βουλή- 
µατι τῆς πόλεως ΤΙ. ΙΧ. 24. ὁμολο- 
γούµενον ΤΙ. ΙΧ. 2. Ὑ. ΤΙ. 2: 1Υ. 7. 
ὁμολογουμένας ΤΙ. ΧΙΠΙ. 22. 

ὁμολογία 1. νι. τ. 
ὁμολογουμένως Υ. ν. 1ο: ΥΠΠ. 1Ο. 
ὁμονοέω. ὁμονοοῦσα Ὑ ΠΠ. νι. το. 
ὁμονοητικός. ὁμονοητικόν 11. ΤΠ. 3. ὁόμο- 

νωητικώτερον ΤΠΥ. Χ. 11. 
ὅμορος. ὁμόρους ΤΝ. Χ. 12. 
ὁμοσίπυος. ὁμοσιπύους Ι. 11. 5. 
ὁμόφυλος. τὸ μὴ ὁμόφυλον ΥΤΠΤΙ. τί. 

ΤΙ. ὁμοφύλων ΙΝ. Χ. 13. 
ὁμοφωνία. ὁμοφωνίαν ΤΙ. ν. 14. 
ὁμωνύμως 1. τ. 12. 
ὅμως ΤΙ. νι. 8: ντ. 3. ΤΠΙ. χι. 2: ΧΙΙ. 

5: ΧΤΠ. 5: ΧΙΥ. 6: Χγ. 15. ΥΤΠΙ. 
τν Ἡστενς. 

ὀνειδίζω. ὀνειδιζόντων 1. ΧΙ. 9. 
ὄνομα ΥΙΤΙ. νι. 8δ. κοινόν ΤΙ. ντ. 3. 

ΥΙ. νΠ. 1. τοὔνομα λαβεῖν ΤΥ. Χ. 
8. οὐκ οὔσαν ὙΠ. Ἡ. 2. περὶ ὀνό- 
µατος ΤΙ. 1. 7. ὙΠ. Χγ. 4. προσα- 
γορευοµένης ὀνόματι 1. 1.1. ῥὀνό- 
µατα ΥΠ. νΙπ. 7. ὀνομάτων ΤΠ. 
τι δ τεστ, 

ὀνομάζω. ὀνομάζουσιν ΤΝ. ΧτΙ. 3. ῥὄνο- 
µαζοµένῃ ΠΤΙ. ΙΧ. δ. ὀνομαζομένων 
ΎΠΤΙ. ντι. 6. ὀνομαζομένας ἀριστο- 
κρατίας Υ ΙΤ. ΤΣ. το. 

ὀνομαστός. ὀνομαστοί 11. κ. 26. 

ΙΝΡΕΧ ΟΕ σβΕΕΚ ΠΟΗΠΡΡΒ. 

ὅπλισις. ὅπλισιν ὙΤ. χτῃ. 1, 
ὁπλιτεύω. ὁπλιτεύειν ΝΠ. 1ν. 15. ἐκ 

τῶν ὁπλιτευόντων 1Τ.νΙ. τό. ΥΤ. χ1ΠΙ, 
ϱ. ἐκ τῶν ὡπλιτευκότων ΥΠ. ΧΙΠΠ. 
90. 

ὁπλίτη». ὁπλίτην (χώραν) ὙΤΙ. ντ. 1. 
ὁπλῖται ΤΥ. τν. 6. ὙΠ1Ι. νι. 6. 
ὁπλίτας ΤΙ. τκ. τό. 

ὁπλιτικό». τὸ ὁπλιτικόν ΤΥ. τχ. ο. ΥΠ. 
ΠΠ. 1: ΤΥ, 15: ΧΤΠ. ΙΟ. τῶν εὐπό- 
ρων ΥΠ. νῃ. 1. 

ὅπλον. ὅπλα 1. τι. τό. ΤΥ. ντ. 7. 
ἔχοντες ΤΙ. νΙΠΠ. 8. κεκτηµένοι ΤΙ. 
ντ. 4. κεκτηµένων ΤΠ. νι. 5: νΠΠΠ, 
δ. κεκτῆσθαι ΤΙ. νι. 3. ΥΙ. χτῃ. 
4. τὸ τὰ ὅπλα ἔχον ΤΙ. νιῃ. 2. 
ὅπλων ΤΙ. ν. 10. κύριοι ΤΥ.ΙΧ.5. 
παραἰρεσιν ὙΠ11]. ΧΙ. 32. ὅπλοις 
τ. τι, 4. Τα. πιν. ᾗ7. ἐν τος 
ὅπλοις ΨΠ. χππ. 1ο. 

ὁποῖος. ὁποῖοί τινες ἔτυχον ΤΤΙ. ΧΥ. 12. 
ὁποίους τινάς 111. ΧΙ. 2ο. 

ὁποιοσοῦν. ὁποιασοῦν ΨΠ1Ι. πτ. 15. 
ὀποιᾳοῦν ΤΙ. Χν. {. ὁποιονοῦν Υ 111. 
1Υ. το. ς 

ὅποσος. ὁπόσην ΤΙ. τνῃ. 6. 
ὁποσοσοῦν. ὁποσονοῦν ΤΙ. νι. τι. 

σοισοῦν ΥΠ. τν. 13. 
ὁπόστος ΤΙ. πι. 5. 
ὁπότερος. ἐφ᾽ ὁπότερον ΥΠ. ντ. 7. 

ὁπάτεροι Υ ΠΤΙ. χι. 32. 
ὁποτεροσοῦν. ὁποτερονοῦν ΥΠΤΙ.Τν. ττ. 

ὁποτερουοῦν Ὑ1]. τν. 16. ὁποτε- 
ρουσοῦν ΥΙ. 1ν. 22. 

ὁποτέρως 1. ΥΙΠΙ, 6. 
ὅπου ΤΙ. χι. 1. ΤΠ. χτν. 13: ΧΙ. 2, 

ΙΥ. τν. 12. ΥΠ. τν. 1. ΥΤΤΠΙ. ν. το. 
ὕπου ἄν ὙΤΙ. Τν.2. ὅπου γε ΥΠ. 
ΥΠ. 3. ὅπου περ ἄν ΥΠ. κ. 2δ. 
ὥσθ᾽ ὅπου ΤΙ. ΣΙ. 14. 

ὅπτομαι. ὀφθῇ ΤΠ. τ. 1. 
ὅπως ΤΙ. γ. 8. 
ὅραμα Ἱ. ΧΙ. 12. 

όπο- 

ὁραμάτων ΤΥ. χνιῃ. 
7. 

ὁρατός. ὁρατοῖς Ύ. Υ. 2ο. 
ὁράω. ὁρῶμεν ΤΙ. γ. 12. ΤΙ. τ.1. Ὑ. 

τε σ.σ ας αεσα αι ὁραναα, 
νι. 8. χι. 1ο. 13. ΥΠ. ν. 7. ΥΙΠΙ. 
ΤΠ. 3: ΥΙΠΙ. δ. ὁρῶντες ΤΥ. χι. 8. 
ΥΤΠΙ. τ. 6: ΤΠ. 2: ΥΠ. 1: Χ. 06. 

ὀργανικό». ὀργανικὰς ἀρετάς 1. ΧΙΠΙ. 
- 4 
ὄργανον. πας, ὄργανον πρὸ ὀργάνων Τ. 

1Υ. 2. ὄργανόν τι ΤΥ. 1. 7. τεχνι- 
κὀν Ν. νι. 0Ο. ὀργάνῳ ΤΝ. ντ. 8. 
ὀργάνων Ι. 11. 3. ΤΥ. τν. 9: υπ. 7. 
Ύ. νι. 15. ἀρχαίων Ὑ. νι. 14. 
ὀργάνοις ΤΥ. ΧΥΠΙ. 2. ποίοις Υ. ΥΙ. 
8, 

ὀργή. μετὰ λύπης Ὑ ΠΤΙ. κ. 35. ὀργῆς 
Ννγ.αν. ναι α. ο “«ἳ ον) 
ὀργῆς ΠΤΙ. ακν. 8. ὀργήν ΥΠ. ΣΧ. 

98. 
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ὀργιαστικός. ὀργιαστικόν (ὄργανον) Υ. 
ντ 0. ὀργιαστικά Υ. ΥΠ. 9. 
ὀργίζομαι. ὀργιζομένων ΥΠ. χΧ. 15. 

ὀργισθῆναι 111. Χν. δ. ὀργίσθέντες 
ΥΤΠΠ. κ. το. 

ὀρέγομαι. ὀρέγεται ΤΤΙ. 1Υ. 2. ὀρέγον- 
ται ΤΙ. νι. 3. ΥΠ. τν. 3. ῥὀρέ- 
Ύεσθαι ὙΠ1Ι. π. 3. ὀρεγομένων 
γωασα,ς. 

ὀρειωός. ὀρεινοὺς τόπους ΤΥ. ΧΙ. 1Ο. 
ὄρεξις ΤΥ. Χν. 9. ὀρέξεως Ι. Υ. 6. ΤΙ. 

Τν. 6: Χγνι. 5. ἐπιμέλεαν ΤΥ. ΧΥ. 
1ο. 

ὀρθοπραγέω. τὸ ὀρθοπραγεῖν ἀρετή 1. 
ΧΤΙΙ. 1Ο. 

ὀρθός ΤΤΙ. κΙΠ. 9. τὸ ὀρθόν ΠΤΙ. χττ. 
12. ὀρθήν ΤΙ. Υ. 13. ὀρθαί πολι- 
τεῖαι ΤΙ. νι. 11. ὀρθῶν ΤΙ. ν. 5. 
ΤΠ. ΧΙΥ. 1. τὰς ὀρθὰς πολιτείας 
1ΤΙ. χιπ. 2ο: ΧΥΠΙ. 1. ΥΠ. 1. 1. 
ὀρθά 1. Υ. ιο. ὀρθοτάτης ΤΙ. ντ. 
1. ὀρθοτάτους 111. Χιπ. 11. 

ὀρθῶς 1ΤΙ. χι. το, 12, 16: ΧΙΙ. 1, 16. 
1Υ. ΧΙΠ. 2. κειµένου ΤΙ. 1Τν. 5. 
ΤΠ. ΧΙ. 10, 20. ποιήσας 11. ΙΧ. 14. 
χαίρειν Ν. Υ. 7. περὶ τοῦ ὀρθῶς καὶ 
μὴ ὀρθῶς ΤΙ. ΙΧ. 12. τὰ μὲν ὀρθῶς 
τὰ δ᾽ οὐκ ὀρθῶς ΤΥ. τ. 1. 

ὁρίζω. ὁρίσαντες ΤΥ. ΧΥΙ. 1Ο. ὀρίζεται 
ΥΤΠ. τ. 7. οὐδένι τῶν ἄλλων ὁρί- 
ζεται μᾶλλον ΠΤΙ. 1. 6. ὁρίζονται 
πα πι αι τα τ ντι απ. 
κακῶς ΎΙΤΙ. ΙΧ. 14. ὁριζομένων Ἱ. 
ΧΙΠΙ. ΙΟ. ὁρισαμένου ἁπλῶς ΥΠ. 
ΧΙΠΙ. 7. ὥρισται τὸ πλῆθος τῆς τε- 
κνοποιῖας ΤΝ. ΧνΙ. 15. ᾠὠρίσθαι ΤΙ. 
νι. 12. ΥΤΤΙ. ΙΧ. 14. ὁ κατὰ τὴν 
ἀρχὴν ὡρισμένος ΤΤ1.1. ΤΙ. ὡρισμένα 
Υ. νπ. 13. ὠρισμένων ΤΠ. ντι. 7. 
1Η. ΧΙΥ. 0. χρόνων ΠΤΙ. 1. 6. ἐπὶ 
τισιν ὡρισμένοις 111. ΧΙν. 14. ἁρι- 
σµένους ΤΠ. χιπ. 16. 

ὅριον. τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀλλήλους 
ΥΤΙ. ντ. 4. 

ὄρκος ΤΙΙ. ΧΙΥ. 12. ὄρκοι ΥΙΤΙ. 1ΙΣΧ. 
ΤΙ. ὅρκους ΥΙΤΙ. 1Χ. το. 

ὁρμάω. ὁρμῶντος πρὸς ἤδονας ΥΤΙΙ. Χ. 
8ἵ. ὁρμῶντες ΥΙΠΙ. κ. 27. ὁρμή- 
σαντες ΥΙΤΙ. ντ. 12. 

ὅρμη 1. 11. 165. 
ὅρος ΤΙ. τι. ο: τσῃ. 16. ΥΠ. τα. 6. 

ἀριστοκρατίας ἀρετή ΥΠ. ση. 7. 
λεχθείς ΙΥ. τν. 9: ν. 4. πάτριος 
ΤΙ. ΙΧ. 32. πολιτείας ΤΙ. τα. 25. 
ΤΥ. τι. 8. ὅρον Ι. ΙΧ. 18. ΤΥ. ν.2: 
νι. 9: ΧΤΠ. 2: Χγ. 1. πολιτείας 
ὙΤΙ. ΤΙ. 3. ὅροι τρεῖς τῆς συνθέσεως 
ΥΊ. ΙΧ. 2. ὅρων ΤΠ. χπι. ϱ. ἐν 
τρισὶν ὅροις ΝΙ. Χν. Ι4. ὅρους Υ. 
ντ, 15. ὙΠ. ΧΙ. 3. ῄτίνας λέγουσι 
1Π. τχ. 1. 

ὀρφανικός. ὀρφανικῶν ΤΠ. ντπτ. 7. 
ὄρχησις. ὄρχησω Ν. Υ. 8. 
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ὅς. ᾗ καὶ δῆλον 11. κ. 5. δὺ ὅν ΥΤΤΙ. 
ΧΠΙ. 0. καθ ὅν 111. ΧΙ. ϱ. ἐξ ὧν 
11ΠΙ. χπ. 8. ἐν οἷς 111. νι. 4: Στ. 
τ. τὸ οἷς ΤΤΙ. ΙΧ. 1. τὴν δὲ οἷς 
1ΤΙ. ΙΧ. 3. παρ οἷς ΙΝ. ντ. 8. 
ἐφ᾽ αἷς ὙΙΠ. ΧΙ. 19. καθ οὓς ΥΙ. 
ει Το, 

ὅσιος. ὅσιον ΤΙ. 1ν. 1. 
μὴ 1ν. αν. 15. 

ὅσος. ὅσον ΤΙ. ΤΠΙ. 4. ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτοῖς 
ΤΙ. ΙΧ. 2ο. ὅσαι περ ΥΙ. τι. 6. 
ὅσων 111. Χι. 14. περὶ 11. χι. το. 

ὅσοσπερ. ὅσονπερ ΙΙ. ΙΧ. 5. ὄὅσαιπερ 
ΥΙ. 1Υ. 8. 

ὁσοσοῦν. ὁσωνοῦν ΤΙ. ντ. το. 
ὕσπερ. ὅπερ ΤΙ. ν. 2, 17. ΤΠ. χιπ. 231, 

25: Χιν. δ: ΧΥ. τ1. ΥΠ. 1ν. 14. 
οὗπερ 111. ΧΙ, 1Ο ἅπερ ΤΠ. χιπ, 
14. 

ὅστις. ἥτις ἔσται ΤΙ. νπ. 9. 
ὁστισοῦν ΤΙ. Χν. 7. κἂν ὁστισοῦν ΤΥ. 

Π. 6. ὁστισοῦν εἷς ΤΠΙΠ. αν. 7. ὁτι 
οὖν ΥΤΤΙ. 1. 3. καθ’ ὁτιοῦν ΤΤΤ. χι. 
8. οὐδ ὠντωωνοῦν 1. χ1π. τ. 

ὀστρακίζω. ὠστράκιζον ΤΠ. κτπ. 15. 
ὀστρακίζειν ΤΙ. Χντ. 7. ΤΠ. 1. 

τὸ ὅσιον καὶ τὸ 

-ἃ 
ὀστρακισμός ΤΙ. ΧΙΙ, 18. ὀστρακι: 

σµόν ΤΠ. ΧΙΠΠ. 16, 22. ὀστρακι- 
σμοῖς Τ11. χτττ. 23. 

ὅτε. ὅτε µέν ΥΙ1Ι. νι. 2. ὅτε μὲν, ὅτε 
δέ ΤΙ. ν. 26. 111. πι. 8. ΤΥ. τν. 
το τα δ. πι ες ο αι 
ν.δ: νι.Ο, 17. ὅτε μὲν ὅτε δὲ, 
ὅτε δέ ὙΠ. τ. 4. 

ὅτι ΤΤΙ. ΧΙ. 14. ὅτι μὲν τοίνυν ΤΙΙ. 
ΧΥ. 6. οὐχ ὅτι ΤΥ. ΧΙ, 11. 

οὐ γὰρ δή ΙΙ. ν. 286. ΤΙΙ. πτῃ. 25. 
Ύ. τΠ. 4. οὐ δῆτα ὙΥΤΠΙ. χι. 3. 
οὐ µήν Η11.1.1ο. ΥΠ. τ. 3. ΥΠΙΠΙ. 
1. 11, οὐ μὴν ἀλλά ΙΤΙ. χττ. 29. 
οὐ μὴν ἀλλ᾽ οὐδέ 11. τ. 8: ν. 18. 
ΥΙ.1ν. 5. οὐ μὴν οὐδὲν µέγα ὡς 
εἰπεῖν ΤΙ. ΥΠ. 18. οὔ τί γε μᾶλλον 
1. χα τλ. 

οὗ. ὑπὸ σφῶν 111. κτπτ͵ 9. 
οὐδαμοῦ ΥΠ. τ. 14. 
οὐδέ 1ΤΙ. χκτ, 8: ΣΧΤΠ,. 41: ΧγΙ. 2. 

ὙΙ. τν. 3. οὐδὲ γάρ ΤΙ. χπ. ϱ. 
οὐδὲ δή που ΤΤΙ. Χντι. 7. 

οὐδείς. οὐδέν πω δῆλον 1ΤΙ. χι. 2ο. 
οὐδέν (αἀν.) 111. κτ, {: χιν. 6. 
οὐδέτερον ΤΙ. 1ν. 9. 

οὐθείς. οὐθενὸς Ίρχον ΥΠ. τπτ, το. 
οὐθένα ΤΥ. Χ. 9. 

οὐκέτι 111. χν. 1/. 
οὐκοῦν 111. κ. /. 

ΧΤΠΙ. δ, 
οὖν. ἂν οὖν ΤΙ. κ. 5. 
οὗς, ὧὦτα 111]. Χνι. 12. 

οὐκοῦν εἰ καί 111. 

ὥτων ΎΠ. 1ν. 

οὐσία. βραχεῖα ΤΙ. ΥΠ. 12. οὐσίας ΤΙ. 
11. 2: ΥΠ. 12: ΥΠ. Ἰ, 31. μεγέθη 
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ΥΊ. 1πΠ. 2. ὁμαλότης ΤΙ. ντ. 6. 
ὙΤΙΙ. τχ. 9. πλῆθος ὙΠΙ. ΠΠ. 2. 
χρῆσιν ΤΙ. νι. 9. τῇ πλείονι οὐσίᾳ 
ΥΠ. τττ, 2. οὐσίαν 1. ΙΧ. 15. ΤΠ. 
τν ἐν. πει σας σε τα. 6.5. 
ΥΤΙΙ. 1ν. 4{: ΧΙ. ΙΟ. μακράν ΥΠ. 
ΤΥ. 5. µέσην καὶ ἱκανήν ΥΠ. χι. 11. 
μὴ κοινὴν εἶναι ΙΙ. ν. 11. πωλεῖν 
ΤΙ. ντι. 6. τὸ κεκτηµένον µετρίαν 
οὐσίαν 1. ΥΙ. 2. οὐσίαι Υ 111. ντ. 
το: ΥΠΠΙ. 20. οὐσιῶν ΥΤΙΠΙ. τπ. 8. 
ταῖς οὐσίαι ΥΠ. κπτ. 14. τὰς 
οὐσίας 11. νπ. δ. ὙΠΙΙ. ν.5: νπῃ. 
ο: ΧΠ. Ι7. οἱ ἔχοντες ΤΙ. Υ1ΠΠ. 2. 
ΥΙ. πι. 16. ΥΠΙΙ. ν. 1. τὸ περὶ 
τὰς οὐσίας ΤΙ. ντ. 2. 

οὔτε. οὔτε---ἤ 1Τ1. Χνιι. 7. 
οὗτος. οὗτος γὰρ πολίτης 111. γ. τ. 

τοῦτο γάρ ἐστι τὀ 111. χνι. 1ο. 
τοῦτό γε ΤΙ. Χι.21. τούτῳ-- ὥσπερ 
ΤΠ. χι. 4. ἐπὶ τούῳ ὙΠΠΙ. νῃ. 
13. ταύτῃ ΤΙ. ΙΧ. 2ο. ταῦτα 111. 
χι. τό. ΠΤΙ. τ. 14. ἐκ τούτων 
111. αν. 12. ἐπὶ τούτοις ΤΤΙ. τχ. 7. 
περὶ τούτους ΤΙ. νι. 6. ἢ ταῦτα ἢ 
ταῦτα ΤΙ. ντπ. 5. 

οὕτω 11. τῃΠ. 2. 1ΤΠΙΠ. ΧΙ. 15: ΧΤΠ, 23. 
οὕτω δή ΥΙΤΙ. τπτ. 16. οὐδὶ οὕτω 
πω πόλις ΠΤΙ. ΤΧ. 1ο. 

οὕτως ΤΙ. 1. 5. ΤΥ. Χιπ. 1ο. 
111. χνπ. 6. 
ἔχει ΤΙ. τι. 6. 
11. χι. το. 

ὀφείλω. ὀφείλειν ΤΙ. υπ. 14, 15. 
ὀφείλεσθαι ΤΥ. Ντ. 8. τὰ ὀφειλό- 
µενα ΥΤΠ. ν. 2. 

ὄφελος ΤΥ. ΧΥΙ. 12. εἴτι ὄφελος ΤΥ. 
ΧΙΠΙ. 5. µμηθὲν ὄφελος ΤΥ. τ. 7. 
οὐδὲν ὄφελος ΤΙ. ΥΠ. 8, 9. ΤΥ. χπῃ. 
τι αι πας ον Πα, ται 

ὀφθαλμός. τὸν ὀφθαλμόν ΠΤΙ. αι. 4. 
ἐν ὀφθαλμοῖς ΤΝ. χπ. 5. ἐν ὀφθαλ- 
μοῖς μᾶλλόν ἐστιω ὙΠΙ. Ἱν. 7. 
ὀφθαλμούς ΠΤΙ. Χνι. 12. 

ὀχετός. ὀχετῶν ΥΤΤΙ. τπτ. τό. 
ὄχλος ΤΙ. νι. 6. ΤΙ. αν. 7. ΥΤΙ. ν. 2. 

ἀγοραῖος ΥΠ]. Ιν. 14. ναυτικός 
ὙΤΙΙ. 1Υ. 8. ὄχλου εὐποροῦντες ΤΙ. 
ν. δ. ὄχλον ΥΙΤΠΙΠ. τι. 6: ΣΧ. τί. 
ὄχλων ΠΤΙ. χτν. 13. 

ὄψις. πρὸς τὴν ὄψω ΥΠ. τς. 7. 
ὄψον. ὄψων Υ. Υ. 6. 
ὀψοποιῖκος. ὀψοποιϊκή 1. ΥΠ. 3. 

πΠ. 

πάθηµα. παθήµασυ Ι. ν. 9. 
παθητικό». τὸ παθητικὀν ΤΠ. χν. 5. 

τῷ παθητικῷ (µορίφ) 1. ν. 6. ὅλως 
παθητικούς Υ. ΥΙΙ.5. παθητικά Υ. 
ντ]. Ο. 

πάθος Ὑ. ντι. 4. ΥΠ. Χ. 34. Ίθους 
Ύ. Υ. 16. πάθους 11. χιπ. ϱ. ἑτέ- 
ρου τινος 11. Χνγ. δ. ἐν πάθει 

ἔχει 
ἔχουσιν ΤΠ. ΙΧ. 22. 
οὐδὲν οὕτως ἕτερον 
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ὄντες ΤΙ. Χνι. 8. ἐν τοῖς πάθεσιν 

Ὑ.ν. 21. πάθη συμβαΐνοντα 11. 
κ. δ. 

παιδαριώδης ΤΙ. ΙΧ. 27. ἐστι λίαν ΤΙ. 
ΙΧ. 23. 

παιδεία ΤΙ. ν. 23. ΤΠ. χιτ. 1: ΧΥΠΠ. 
,. Ὁ,. πι, τος νε σε αν. ο; 
ΧΥΠΙ. 11, Τ5. ΥΙ. Τν. 22. πλαταγὴ 
τοῖς µείζοσι Ὑ. νΙ. 2. παιδείας Υ. 
1ν. 7. ΥΙΤΙ. χτ. 8. δέονται ΤΥ. 
ΧΙΥ. 14. ἕνεκεν Ὑ. ΥΠ. 3. ἔργον 
1Υ. Χμῃ. 13. ἰσότητα ΤΙ. ντ. 8. 
τῆς ἐμποδών Υ. ΤΠ. 2. παιδείᾳ Υ 11. 
Τ. 7. ἐν παιδείᾳ Υ. ΤΠ. 2. παιδείαν 
11. ν. 15, 21: ΥΠ. ϱ. ΤΥ. ΧΙν. 1, 6: 
Χνηῃ. 15. σολ. τι. ν.], 
15. ΥΠ. νπι.3: χιτ: χΠ.ιτ. ΥΙΤΙ. 
ΧΙ. 5. ἐνάντιο πρὀς Ύ. ΥΙ. 1Ο. 
ἔταξαν εἰς Ὑ. ΤΠ. 7. εὐθὺς ἑτέραν 
τοῦ ἄρχοντος 111. τν. δ. µκουφὴν 
ποιητέον Ὑ. 1. 4. µμµίαν Υ. 1. 3. 
ποίαν τινὰ δεῖ τῶν φυλάκων γίνεσθαι 
ΤΙ. νι. 9. τεχνικήν Υ. νι. 15. τῶν 
νέων Υ. 1.1. ὧς οὖσάν τα ἄρχον- 
τος ΤΗ. τν. 8. 

παίδευµα. παιδεύµατα Υ. ΤΠ. 6. παι- 
δευµάτων Ν. ΤΠ. 11. ' 

παιδευτέος. παιδευτέον Ὑ. ΤΠ. Το, 13: 
νι. 3. ἐν αὐτῇ (8ο. μµουσικῇ) τοὺς 
νέους Υ. Υ. 24. παῖδας ΤΥ. χιν. 
14. παιδευτέοι ΤΥ. ΧΥ. 7. 

παιδεύω. παιδεύειν 1. Χτπ. 15. Υ. 1Π. 
1. παιδεύσας ΤΠ. χνι. 5. ΤΥ. χιν. 
22. παιδεύονται ΥΙ. ΙΧ. 7. παιδεύ- 
εσθαι Ν. ττ. 6, 11: γ. 11: ΥΠ. 12. 
πρὸς τὰς πολιτείας ὙΤΤΠ. τα. τ. 
πῶς χρή Ν. Ι. 4. πεπαιδεῦσθαι 
ὙΠΙΙ. ΙΣ. 13. παιδευθῆναι Υ ΤΠ. 
ΧΤΙ. δ. Ἠπαιδευόµενοι ΠΤΙ. τν. 8. 
παιδευοµένοι πρὸς ἀρετήν πολιτι- 
κήν Ὑ. ΥΙ. 5. Ἠπεπαιδευµένος 111. 
ΧΙ. ΤΙ. Ἡ. ΥΠ, 6. ὑπὸ τοῦ νόµου 
111. Χνι, 12. Ἠπεπαιδευµένοι ἐν τῇ 
πολιτείᾳ Υ1Π1ΠΙ. ΙΧ. 12. πεπαιδευ- 
µένων ἐκ ὙΠ. Χγ. το. ἱκανῶς πρὸς 
ἀνδραγαθίαν ΤΙ. ΙΧ. 25. πεπαιδευ- 
µένοις 111. χι. 11, 
11. νῃ. 8. 

παιδιά. χάριν ἀναπαύσεως Ν. Υ. 1ο. 
παιδιᾶς ΤΝ. Χντι. ᾳ. Ν.ν. 2, 5. μὴ 
παιδιᾶς ἕνεκα παιδεύειν Υ. ν. 4. 
παιδίαν Ὑ. ΤΠ. 3: ν. 0. παιδιαῖς 
Ύ. ν. 12. τὰς παιδιὰς µιµήσεις ΤΝ. 
Χντ. 5. 

παιδικό». παιδικῶν ΥΤΤΠΙ. κ. τό. 
παιδίον ΙΥ. Ἱ. 4. παιδίων Υ. νι. δ. 

παιδίοις Υ. νΙ, 2. 
παιδονοµία Ὑ 11. ΥΠ, 23, 23. 

γοµίας ΤΝ. Χνι. 12. 
παιδονόµος Ὑ]. ΧΥ. 3. παιδονόµοις 1Ν. 

ΧΝΥΠ. 7. παιδονόµους ΤΥ. Χνπ. 5. 
παιδοποΐα. περὶ τῆς παιδοποιῖας 11. 

ΧΤΠ. 1Ο. 

ὑπὸ τῶν νόμων 

παιδο- 

κ ώδω-φὰ εν σσλληωντ-- 

-δό, "μα ν 

ὡφ ορ αφ.ί 

σέ» τών 

αρ --ᾱ- ἹἵπὩ--υ -- 
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παιδοτρίβης. παιδοτρίβου ΥΠ. 1. 2. 
παιδοτρίβην ΙΙΙ. νι. 7. παιδοτρίβαι 
1ΠΙΠ. χνι. 8. 

παιδοτριβικό». παιδοτριβικῇ Υ. ΠΠ. 13. 
παίζω. παίζουσι Ὑ. Υ. 4. παίζοντος 

Υ. ν. 8. παιζοντας Υ. ΠΠ. 3. 
παῖς 1. ΧΙΠ. 3. ἔχει μὲν τὸ βουλευτι- 

κόν, ἀλλ᾽ ἀτελές Ι. ΧΙΠ. 7. ὅταν 
ἀντὶ πατρὸς εἰσίῃ ΥΙ. Υ. 2: ΧΙΥ. 9. 
ὤν ΎΠΠΙ. Χ. 18. παιδός 1. χιπ. 3. 
παϊῖδες ΥΙΙΙ. Χττ. 6. οὐχ ὡσαύτως 
πολῖται καὶ οἱ ἄνδρες ΤΤΙ. ν. 1. παί- 
δων ΤΥ. τπ. 4. ΥΠ. χν.ο. ΥΠ. τν. 
«ος ντα κας, ἐκ σα να; α. 
ἐκ μικρῶν ΤΥ. ΧΝΠΙ. 2. παισί ΤΠ. 
υπιπ. 6. ΥΙ. χι. 6. ΥΤΙ. νιῃ. 23. 
παϊδας ΙΤ. Χτπ. 15. ΤΙ. τπτ. 8. Ὑ. ττ. 
ΤΙ. ἠἰδίους ἢ κοιούς 11. Υ. 18. 

πάλαι ΤΙ. 1ν. το: ΧΙ. 2ο. ΥΙΤΙ. χι.ς. 
τὸν πάλαι (λόγον) ΤΙ. χι. 14. τῶν 
πάλαι τωές ΤΙ. ντι. 6. 

παλαίος. τὸ παλαίον ΤΤΙ. Τν. 12. ΥΤ. 
ΙΥ. 5: Χ. 2. παλαιούς ΤΙ. υπ. 6. 
πολλῷ παλαιότερα ΤΥ. Χ. 2. 

πάλιν ΤΙ. νι. 4, 2ο. ΤΙ. χιτ. 7: Χντι, 
ο ντ απ ε. πα, τ; πν. 11. 

παµβασιλεία. παµβασιλείας ΤΙ. αν. 
1: ΧνΙ. 2. ἀντίστροφος τῇ παµβα- 
σιλείᾳ ΥΠ. Χ. 3. 

πάµπαν ΤΙ. Υ. 13: νΙ. 1: ΥΙΠ. 20: ΙΧ. 
14. ΤΙ. χιπ. 6. ΥΤΙ. ντ.2. ΥΤΠΙ. 
1ν. τι: ΥΙ. 11. 

παμφάγος. παμφάγα (ζφα) Τ. ντ. 5. 
πανταχοῦ ΤΠ. νι. 1: νπΠτ. 6. ΥΠ. 1ν. 

αι. ΥΠ. 1. ττ: νπ. 14. 
παντελῶς ΥΙ. χιν. 4. ΥΤΙΙ. χι. 6. 
πάντῃ ΥΙΤΙ. τ. 14. 
παντοφόρο». παντοφόρον (χώραν) ΤΥ. 
ΜΥ. τ. 

πάντως ΤΙ. τ. 1: ν. 1/. 
πάππος. ἐπὶ πάππους δύο (ἢ τρεῖς ἢ 

: πλείους) ΤΙ. π. ι. 
παρά ΤΠΙ. χιν. 6. οοπίτα ΤΙ. ΧΠΠ. Το. 

παρ᾽ ἐμοί ΤΙ. χιν. 5. 
παραβαίνω. παραβαίνων ΤΥ. ΤΠ. 6. 

παραβαίνοντας ΥΠ. 1. 1ο. 
παραβάλλω. παραβάλλευν ΤΥ. χτ. 4. 
παράβασις ΥΙΠΙΙ. ΥΠ. 2. 
παραβολή. τὸ ἐκ τῶν θηρίων ποιεῖσθαι 

τὴν παραβολήν ΙΤ. ν. 24. 
παραγγέλλω, παραγγελλόµενα ΥΙ1.χιν. 

| 4. 

παράγω. παράγοντες Υ. 11Π. 8. 
παραδεῖγμα ΤΙ. ΥΙΠΙ. 24. ΥΤΠΙ. ΧΙ. 9. 

τῶν τεχνῶν ΠΤΙ. Χγι. 6. παραδείγ- 
µατα Υ. Υπ. τή. 

| παραδέχοµαι. παραδέξασθαι ΝΤΤΙ. 111. 
} 7. 

παραδίδωμι Υ ΤΙ. ΧΙ. 3. παραδιδόασι 
ὙΤΙΙ. Χ. 33. παραδώσει 1ΤΙ. χν. 

Ἱ 14. παραδιδούς ΥΙΙΙ. ΧΙ. 3. παρα- 
Ἡ. δεδομένο. ΥΠ. χι. /. 
Ἱταράδοσι». ἡ παράδοσις Υ ΙΙΙ. Υ1ΠΙ, 10. 

| 5 
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παραδοτέο». παραδοτέον Ν. ΤΠ. 13. 
παραδροµή. ἐν παραδρομῇ (λέγευ) ΤΥ. 

ΧΥΤΙ. 12. 

παράζυξ. τοὺς παράζυγας ΤΙ. ΥΙ. ΤΠ. 
παραἰρεσι.. παραίρεσιν τῶν ὅπλων 
ται ε το π αι 

παραιρέω. παραιροῦνται 1]. Υ. 8. 
παρελέσθαι ὙΠΠΙ. πΧ. 16. παραι- 
ρουµένων ΠΤΙ. ΧΙν. 13. 

παρακµάζω. παρηκµακότας ΠΤΙ. 1. 5. 
παράκρουσι». παρακρούσεως ΤΙ. Υ. 13. 
παρακρούω. παρακρούεσθαι τὸν δῆμον 
πτιχαο. 

παραλαμβάνω. παραλαμβάνουσι 111. 
ΧΙΥ. 12. Υ.Υ. ΤΙ. παρέλαβεν Υ 111. 
ΧΙ. 3. παραλαμβάνεν ΥΠ. νι. 3. 
παρειληφέναι ΝΤΙΠ. νΙΠΙ. ϱ. οἱ πα- 
ραλαβόντες Υ1ΤΙ. κ. 33. 

παραλείπω. παραλελειμµµένα ΤΥ. Χ. 8. 
παραλλάττω. παραλλάττει Ι. Υ. 9. 
παραλογιζοµαι. παραλογίζεται ΥΙ1Ι. 

ΥΠΠΠ. 3. 
παραλογισµός ΤΙ. ΤΠ. 3. 
παράλογο». παράλογον ΤΥ. 1. 1. 
παραλύω. παραλύειν ΥΤΤΙ. χι. 27. 
παρανοµέω. παρανομῶσι Υ ΠΤΙ. Υ1ΠΠ. 2. 
παράνομος. παράνοµον ΥΠ. ΧΙ. 28. 

παρανόμων γράφονται 1. ΥΙ. 2. 
πάραπαν. τὸ πάραπαν ΠΠ. ΥΙ. 18. ΤΙ. 

1. 8. 
παραπέτοµαι. παραπετοµένας ΤΥ. 1. 4. 
παραπλήσιος. παραπλήσιον 1Η. ΧΙΠ. 

235. παραπλησίαν 11Ι. Χιν. 6. πα- 
ραπλήσια ΤΙ. χι. 3. ΥΠ. κ. . 
παραπλησίους ΤΥ. Χ. 13. 

παραπλησίως ΤΠ. νι. τ: ΧΙ. 1. ΥΠΙ.1Υ. 
11. ΥΙΤΤΙ. ν. /. 

παραπομπή. παραπομπάς (τῶν καρπῶν) 
1Υ. ν. 4. 

παρασκευάζω. παρασκευάζει (το σῶμα 
ποιόν τι) Ν. Υ. 3. παρασκευάζουσι 
11. ντπ. 13. ὙΠΙ. ν. 1ο. παρα- 
σκευάσουσι ΤΥ. ΥΙΠΙ. 0Ο. παρασκευ- 
άζειν ΤΙ. ντι. 2ο. ΤΝ. χΧγ. δ. Υ. τν. 
δ. ὙΤΙΙ. ντι. 8: ΧΙ. 2Ι. παρα- 
σκευάσαι ΙΠΥ. Χιπ. 8. ΥΠ. 1. 2. 
παρεσκευασµένη βέλτιον ΤΥ. 1Υ. 8. 
εὖ παρεσκευασµένοις ΤΥ. ΧΙ. 12. 

παράστασις Ι. ΧΙ. 3. παραστάσεις 
ΥΤΠΙ. ντ. 12. 

παραστάτη». παραστάτου 1ΙΤΙ. τν. 6. 
παραστρέφω. παρεστραµµέναι Ν. ΥΠ. 

7. 
παραχρώννυµι. παρακεχρωσµένα (µέλη) 
ντα 

παρεγγύς. ταύτης ΤΙ. Χ. 1. 
εγγυς ΙΥ. Χνι. 4. 

πάρειµι. παρούσης Π11. ΧΙ. 1ο. παρ- 
όντων Υ11ΙΙ. νΙΠ. 10. Ἠπαρόντας 
ΥΤΙΙ. νι. 17. 

παρεκβαίω. παρεκβαίνει τῆς ἀριστο- 
κρατίας ΤΙ. ΧΙ. 8. ᾗ παρεκβαίνουσω 

τὸ πάρ- 

| 1ΠΙ. Χν. 6. παρεκβέβηκε τῆς ἀρετῆς 

90 
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ΤΥ. ΤΠ. 6. παρεκβαίψεων ΥΠ. 1ν. 
16. παρεκβαμόντων ΥΠ. Χ. 5. 
παρεκβεβηκυῖαι 111. ΧΙΠ. 29. παρ- 
εκβεβηκυίαις 111. ΧΙΙ. 24. παρεκ- 
βεβηκυίας ΤΠ. 1.9: χι. 21. ΥΠ. 
ΙΧ. 0. 

παρέκβασι». παρέκβασιν ΤΙ]. ΧΙ, 1ο. 
τὰ απ, αοι που αν τα ταις. 
παρεκβάσεις ΤΠ. νι. απ: νηΠ. 1: 
Χνπ.ι. Υ.νΠ.7. ΥΙ. ΤΠ. 6. αὐτῶν 
αὗται (παρεκβάσει) ὙΠ. ντΠ. 1. 
παρεκβάσεων ΥΠ. 11.2. τὰξ παρεκ- 
βάσεις ΤΠ. χι. 5. ΤΠ. χιπ. 1. ΥΙ. 
τ. 1: ΤΠ. δ. ὙΠ. Χ. 2. πρὸς τὸ 
ἴδιον, 1Τ1. ντι. 2. 

πάρεργο». πάρεργον ΤΥ. Ἡ. 4. 
παρέργως ΤΥ. ΧΙ. 4. 
παρέρχοµαι. παρελθόν ΙΙΙ. νηΠΠ. 1ο. 
παρέχω. παρέχει Υ. ΥΠ. δ. παρέξου- 

σι ΤΙ. νΠΠ. 12. παρεῖχον ΤΠ. ΙΧ. 
1Ο, ΙΙ. παρέχοι ἂν πλείους δυσκο- 
λίας 11. . 3. παρέξεν ΥΠ. τν. 
13. παρέχοντες σφᾶς αὐτοὺς ἀγοράν 
ΙΥ. τι. {. παρέχεται Υ1ΠΙ. χτ. 8. 
παρέξονται ΤΙ. Υ11. 22. παράσχηται 
ΤΙ. νΙτΙ. 29. " 

παρίηµι. παρῆκεν ΤΥ. ΧνΙΠ. 13. 
ιέναι Υ ΙΙΙ. ΤΠ. ϱ. τῷ πλήσιον ΤΝ. 
ΤΠ. 4. παριέντων 111. ΧΙν. 13. 

παροιμία. ὥσπερ ἡ παροιµία Υ ΙΙ. ΧΙ. 
13. κατὰ τὴν παροιµίαν 1. Υπ. 3. 
ΤΠ. . 6. ΤΝ. αν. 2. 

παροξύνω. παροξύνουσι (πρό) Υ 11. τν. 
17. παρώξυνε ΥΙΤΙ. 1ν. 6. παρ- 
οξύνων Υ1ΠΤΙ. Χ. 2ο. Ἠπαροξύνοντες 
(πρὸς τὴν ἀρετὴν ταύτην) ΤΗΥ. π. 1ο. 
παροξύνονται (πρὸς ἀλλήλους) Υ1ΠΠ. 
π. 6. 

παροράω. παρορῶσι ΥΙΙΙ. τῃπ. 1ο. 
παρορᾶν ΥΠ. 1ν. 2ο. τὸ μὴ ΤΙ. 
ΥΙΠΙ. 1. παρορᾶται Ν ΠΤΙ. τν. 17. 

παρουσία ΤΥ. ΧΙΙ. 5. 
παρρησιάζοµαι. παρρησιάζονται Υ 111. 

ΧΙ. . 
πᾶς. πᾶς γὰρ Υ1ΠΙΙ. νι. 1. 

πᾶν ΤΥ. τν. 8. τοῦ παντός 111. 
ΧΥΙΙ. 7. πάντες διττόν 11. 1Π. 1. 
πάντα δὲ πάντες ΤΙ. χι. 3. οἱ 
πάντες ΥΠ. ΙΥ. 2. διὰ πάντων ΙΙ. 
ΧΙ. 14. τῆς κυρίας πάντων ΤΙ. νι. 
1. πάντων τῶν ἴσων ΥΠ. 1. ῃ. 
πασῶν 111. ΧΙν. 2. ᾖἢ πασῶν ἢ τοῖν 
δυοῖν ΤΥ. ΧΙν. 11. πᾶσι πρὸς ἅπαν- 
τας ΤΙ. ν. Ι1. πάντας ΤΠ. χιπ. 9. 
εἰ πάντας, μὴ καθ ἕκαστον δέ1ν. 
ΧΙΠΙ, 1Ο. πάντας τῆς πόλεως Υ. 1, 
4. πάντας ἐκ πάντων ΥΠ. τ. 5. 
παρὰ πάσας δὲ δυοῖν Υ1ΠΠΙ. χι. 28. 
ἢ πάντα ἢ ἔνιά γε 111. ΧΙΠΙ. 1. παρὰ 
πάντα ΥΠ. 1. 5. 

πάσχω. πάσχουσν ΙΝ. υπ. 7. ΥΙ.1Σ. 
πάσχωσυ Υ 111. κ.ο. πάσχειν 

παρ- 

τόδε τὸ 

Ύ.νῃΠ. 5. κακῶς ΤΥ. ΧΙ. 9. παθεῖν 

ΙΝΡΕΣΧ ος αμπεϱςκ ΝΟΗΡΕ. 

τι ΥΙΤΙ. ΧΙ. 25. πέπονθε Ι. ΧΙ. 2. 
ἀλλ... ΥΙ. τκ. 6. ὙΠ1ΠΙ. χτι. 15. πεπογ- 

θέναι Ὑ. ΥΠ. 15. ι 
πατήρ Ἱ. ΧῃΠ. 3. ΥΙΤΙ. Τν. 4. πατρός 

ΥΤΠΙ. χι. 3. πατρὶ πρὸς υἱόν Τ. 
ΤΥ.2. πατέρα ΤΝ. Τπ. 4. ΥΠ. τν. 
7. τῶν πατέρων ΤΥ. Χγνι. 2. πα- 
τέρας ΤΙ. τπτ. 8. ἡ 

πατρικό». πατρική 1. ΧΙΙ. 1. πατρικαί - 
ΤΠ. χιν. 6. 

πατρικῶς ΥΠ. χι. 20. 
πάτριος 111. ΧΙν. 8. πάτριον ΤΠ. ΥΠ. 

10. τὸ πάτριον ΤΙ. ΥΙΠ. 21. πατρίας 
δημοκρατίας Υ ΤΙ. ν. 1ο. τῆν πά- 
τριον δηµοκρατίαν 1Ι1.ΧΠ.2. πάτριοι 
ΤΠΙ. Χιν. 12. πάτριαι ΤΠ. καν. 7, 
11. τὰ πάτρια ὙΙΤΙ. Χ. 5. παρὰ 
(τὰ πάτρια) ΤΙ. Υπ. 18. 

πάτρφο»ς. τῶν πατρῴφων ΥΤΤΙ. 1ν. 4. 
παῦλὰ. παῦλαν τῆς τεκνοποιίας ΠΗΥ. 

ΧνΙ. 9. 
παύω. παύει Ψ. Υ.2. παῦσαι δουλεύ- 

οντα τὸν δῆμον 1]. ΧΠ. 2. παύσασθαι 
ΤΙ. τῃ. τ7. 

πεδιακός. τοὺς πεδιακούς ΥΙΤΙ. Υ. 9. 
πεζῇ ΥΙΠΙΙ. τῃΠ. 7. 
πεζεύω. πεζευόντων ΤΥ. νι. 8. 
πειθαρχέω. πειθαρχεῖν ΤΙ. τν. 4. 111 

ΧΥ. 14. τῷ λόγῳ ΥΙ. χι. 4. 
πείθω. πεῖσαι ΙΥ. Ἡ. 13. πείσαντες 

ΥΤΤΙ. τν. 13. πείθεται ὙΠ. 1Υ. 29 
πείθεσθαι 111. χιπ. 25: ΧΥΠ. 8. ΤΝ. 
ΤΠ. 6: γ. 3. τοῖς κειµένοις νόμοι 
ΥΙ. νυπι. 6. πρὸς τὸ πείθεσθαι 
νΙΠΙ. 24. Ἠπειθόµενος ΤΥ. 1. 
πεισθήσονται ὙΠ. 1. 7. πεισθῶσιν 
ΤΝ. ΧΙ, 12. Ἠπεισθέτων ΥΠ. 
1ν. 13. 

πειγάω. πεινην ΤΙ. νπ. 11. 
τυραννοῖ 111. 1Υ. ο. 

πεῖρα. πείρας αὐτῆς Υ. ΥΙ. 12. 
πειρατέοδ. πειρατέον 111. ΧΥΤΙΙ. 2. 

ΧΙΥ. 2ο. ΥΙ. π. 6. 
πειράω. πειρῶνται ΥΙΙΙ. νῃ. 5. 

 ρῶντο Υ1ΤΙ. 1ν. 12. 
νι. 19. 11. κπι. 243. ΤΥ. τ. 18. 
ΥΠΙ. νιΠ. το. ΥΠ11. νιπ. ϱ, της 
ΧΙ. 7. πειρώµενος ΙΤ. χππῃ. 14. 
πειρωµένων ΥΙΤΙ. κ. 36. περ 
νοις 111. Χνι. 5. πειρωµένους 
ντα. Ι. 

πεµπάς. πεμπάδι Υ ΤΠ. χτ. 8. 
πεµπτός. πεμπτόν Τ1ΠΙ. χιν. 15. Ὑ 

ΙΥ. ΙΟ. πεμπτὸν καὶ πρῶτον 1’ 

ὅτε 

ΙΥ. πτ. 6. πεμφθέντα 11Ι. 
17. 

πενεστεία. 1]. ΙΧ. 2. πενεστείας 1 
γ. 22. : 

πένης. πένης μὲν ὢν ἐπιεικὴς δέ 11. | 
12. πένητες ΙΙ. ΙΧ. 1ο. 11. Χ 
χι ο σι πο 



ΙΝΡΕΣΧ ΟΕ αΕβΕΕΚ ἨΟΗΡΕ. 

4. πενήτων ΥΙΠΙΙ. ΧΠ. 15. σφόδρα 
ΤΙ. ΙΧ. 9ι. Ἠπένησυ ΥΠ. Ιν. 2. 
τοῖς λίαν ΤΙ. ΙΧ. 32. πένητας ΤΠ. 
νπ. 3, 6: ΙΧ: το. ὙΠ. 1Υ.το. ΥΤΠΙ. 
ΧΙ. δ. πενεστέρου ΥΠ. χι. τ6. 

πενία ὙΠΙ. τ. 7. ΥΙΤΙ. ΤΠ. 16. καὶ 
πλοῦτος 111. νΙΠΠ.7. στάσιν ἐμποιεῖ 
καὶ κακουργίαν ΤΙ. νι. 13. πενίας 
11. νΙ. 13. πενίᾳ ΤΥ. ΧΙΠ. 7. πενίαν 
1. χι.ο. ΥΙΙΙ. χι. 9. 

πενιχρῶς Ι. τ. 3. 
πένοµαι. πένεσθαι ΥΠ. Τν. 18. 
πεντάδραχµος. πεντάδραχµα (συναλ- 

λάγματα) ΥΠ. χνι. 4. 
πενταετηρί». πενταετηρίδος Υ1ΤΠΙ. ντ. 

το. 
πεντακισχἰλιοι. πεντακισχιλίων ΤΙ. νι. 

πεγτακοσιοµέδιµνοι. ἐκ τῶν πεντακο- 
σιοµεδίµνων 11. χττ. 6. 

πεντακόσιοι. πεντακοσίων ΙΤ. ττῃ. ῃ. 
πενταπλάσιος. πενταπλασίαν ΤΙ. ντ. 

4. πενταπλασίας ΤΙ. νι. 15. 
πενταρχία. τὰς πενταρχίας ΤΙ. χι. 7. 
πέρα ΤΥ. Υπ. 8. (οἱ πέρα στέρξαντες 

πέρα μισοῦσι) ΤΙ. τν. 17. 
πέρας Ἱ. π. δ: ΙΧ. 1, 12. (πέρας τὸ 

τέλος πάσαις Ι. ΙΧ. 13.) τὰ ἐκτὸς 
ἔχει πέρας ΤΥ. 1. 7. 

| περιάγω. περιάγει ΤΠ. νι. /. 
περιαιρέω. περιαιρεῖν ΤΥ. Χι. Το. 

ριαιρεῖσθαι ΥΠ. τ. 8. 
περιβάλλω. περιβάλλεω ΤΥ. χι. 1ο. 

περιβαλεῖν 111. ΤΠ. 5. περιβεβλη- 
µένοις τείχη ΤΥ. χι. 11. 

περιβλητέος. περιβλητέον ΤΝ. χι. ΤΙ. 
περιγραφή. ἔθνους μᾶλλον ἢ πόλεως 

περιγραφήν ΙΙΙ. τῃ. 5. 
περίειµι. περιίοντας ΥΠ. Χ. το. 
περίειµι. τὰ περιόντα ΥΠ. ν. 7. 
περίεργο». περίεργον ΥΠΤΙ. χι. 33. 
περιέχω. περιέχει 111. χιν. 2. περι- 

έχουσα 1. 1. 1. 
περιζώννυμι. περιεζῶσθαι ΤΥ. τι. 11. 
περιίστηµι. περιέστησε Υ11Ι. 1ν. 9. 
περιλαμβάνω. περιλήψονται ΥΠΙ. ν. 2. 

περιείληφε Ι. ΥΤΙΙ.3. περιληφθῆναι 
(τοῖς νόμοι) 111. Χνι. 11. περιειληµ- 
µένα ΥΙΤΙ. χι. 14. 

πε- 

’ περιµάχητος. τἀγαθὰ τὰ περιµάχητα 
ΤΙ. τα. 35. 

περίοδος. περιόδῳ ὙΠ1Ι. κπ. 8. 
τῆς γῆς περιόδους ΤΙ. 111. 9. 

περιοικἰ{ς. πρὸς τὰς περιοικίδας ΥΤΙ. υ. 

τὰς 

νωο.. οἱ περίοικοι ΤΙ. Χ. 3, 6, ὃ. 
περιοίκων πλῆθος ΤΥ. γι. δ. τῶν 
περιοίκων ΥΙΤΙ. τπ,. 7. τὸ τῶν 
περιοίκων ΤΙ. Χ. 16. περιοίκους ΤΙ. 
να. τν τε απ, 

περιουσία. περιουσίαν ΙΥ. Χ. 7. 
περιποιέω. περιποιοῦνται Υ 111. νι. 12. 

περιποιεῖσθαι τὸ ἕῆν Υ1ΠΤΙ. ΣΙ. 3ο. 

40ὔ 

περισπάω. περισπῶσυ ὙΤΙΠ. νῃ. 8. 
περιτίθηµι. περιτίθεµεν Ὑ. νι. Ι/. 
περιττό». περιττῆς ΥΤ1Ι. Χ. 26. τὸ 

“ περιττόν ΤΙ. νΙ. 6. περιττά Υ. νΙ. 7: 
ΤΙ. 2. Ἠπάντες καὶ ἀμφότερα καὶ 
περιττὰ καὶ ἄρτια διὰ τὸ διττόν ΤΠ. 
11. 3. περιττότερος 11]. ΥΠΠ. 1. 

περιττῶς ΤΠ. ΣΙ. 1. 
περιφέρω. περιφερόµενον ΤΥ. 11. 11. 
περιωθέω. περιωθεῖσθαι ΥΙΙΙ. νι. 14. 

περιωσθείς ΥΙΤΙ. τν. 6. 
πεττός. ἐν πεττοῖς Ι. 11. 1ο. 
πηγή. πηγαὶ τῶν στάσεων ΥΙΤΙ. 1. 7. 
πηδάλιον ΠΠ. ΧΙ. 14. 
πηκτίς. πηκτίδες Ύ. νΙ. 13. 
πηρόω. πεπηρωµένον ΤΥ. ΧΥΙ. 15. 
πηχύ». πηχῶν ΥΤΠΙ. πτ. 6. 
πίθος ὁ τετρηµένος ΥΠ. ν. 7. 
πινάκιον 11. ντΠτ. 5. 
πίναξ. πίνακος Ν. ΥΙ. 12. 
πίνω. πίνει ΤΝ. τ. 11. πιεῖν ΣΥ. 1. 

4. 
πιπράσκω. πραθῆναι Ι. νι. 5. 
πίπτω. πίπτουσιν ἐξωτέρω ταῖς πλεί- 

σταις τῶν πολέων ΥΙ. ΧΙ. 2. πίπ- 
τοντα Ύ 1]. υπ. 18. πιπτόντων 
ΥΤΙ. ντ. ῃ. 

πιστεύω. πιστεύσουσι ΥΤΙΠΙ. ΧΙ. 15. 
πιστεύωσιν ΥΙΤΙ. χι. 16. πιστεύειν 
ΎΤΠΙ. νΙΠ. 4: Χ. 11. πιστεῦσαι 
1Η. Χν. 14. πιστεύεσθαι Υ11Ι. χΧ. 
23. πιστευθείς ΥΙΤΙ.Ν. 1ο. πιστευ- 
θέντες ὙΤΤΙ. Χ. {. ὑπὸ τοῦ δήµου 
ΥΤΠΤΙ. ν.ο. πιστευθέντας 111. ΧνΙ. 
7. 

πίστι ὙΠ1Ι. ν. 9: ΧΙ. 56. πίστεως 
(δέονται πολλῆς) Υ1Τ. ντΠΙ. 13. διὰ 
τῆς τῶν λόγων πίστεως ΙΠΥ. 1ν. 7. 
πίστι ΤΝ. 1. 6. πίστεις ΤΙ. 1. 8. 

πιστος. πιστοί (πρὸς τὰ συμβόλαια) 
111. ΧΙΠΙ. 2. πιστούς ΥΤΠΙΤ. χι. 15. 
πιστοτάτος (ὁ διαιτητής) Υ1. ΧΙΙ, 5. 

πλαταγή Υ. ΥΙ. 2. πλαταγήν Υ. ΝΙ. 
3. 

πλειστάκις ΤΥ. ΧΙ. 4. 
πλεῖστος. πλεῖστον ὙΠ. 1. 4: Τ.2. οἱ 

πλεῖστοι ΥΠ. 1. 5. ΥΤΙΙ. Ἱπ. 14. 
παρὰ τοῖς πλείστοις σχεδόν Υ1. ΥΙΠΙ. 
δ. τίς τοῖς πλείστοις µία πᾶσυω ΥΠ. 
ΤΙ. 1. ὧς πλείστου ΤΙ. ΙΧ. 18. 
πλεῖστα ΤΙ. ΙΧ. 28. 

πλείων. 1. ΧΙΠΙ. 1. πλεῖον ΤΙ. τν. 1. 
ΠΠ. ΧΠ. 6. πλεῖον µέτεστι (τῆς 
χώρας) 1ΙΙ. χιπ. 2. τί πλεῖον ΤΙ. 
Υ. 10. ᾖτό Ύε ἐπὶ πλεῖον ΤΥ. χτι. 
ϱ. τὸ πλεῖον ΙΤ. Χν. 8. (ἄνισον) 
ΥΤΙΙ. 1. 4. εἶναι κύριον ΥΠ. ΣΧ. 
14. κρεῖττον ΥΙΤΙ. νπ. 6. ἀπὸ 
πλείονος τιμήματος ΥΠ]. ντ. ο. 
τοῦ πλείονος 1]. ΥΠ. 10. Ἠπλείῳω 
(χρόνον) ΥΙΤΙ. χι. 1. πλείους ΤΠΠ. 
ΧΙ. 10. ΥΠ. 1. ττ: ΤΠ. 6. ἑνός ΤΠ. 
ΧΤΠΙ. 8, 13. μιᾶς ΥΤΙ. 1. 7. (πλείους 
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ὧς ἕκαστος ΥΠ. ΤΥ. 27. οἱ πλείους 
111. κ. 2: ΧΙΠΙ. 4. ΥΠ. 1Υ. 5. πλείο- 
νων ΙΙ. τ. 3. ΤΙ. ΧΙν. 15: Χγ. 1. 
ΥΤΠ. τπ. 8: Χ. 26. ὄντων ΥΠ. 1Υ. 
8. τῶν πλειόνων ΤΠ. χΧπῃ. 4, 11. 
πλείοσω ΤΙ. ντ, 13. ὙΠΠΙ. 1. 1. 
πλείονας ΤΠ. ΧνΙ.9. Ππλείονα ΥΠ. 
ΙΥ. δ. πλείω ΤΙ. ν. 3. ΥΠ. τπτ. 4. 

πλεονάκις ΝΙ. Υ. 1. ΥΙΠΙΠ. ΧΙΙ. 1ο. 
πλέων. πλέον ΤΙΙ. Χτπι. 56. ἐποίουν 

οὐθέν ὙΤΙΙ. νπΠ. 13. ἐπὶ πλέον ΤΙ. 
Τ. 1. οὐχ ὅσον ἐπὶ πλέον Υ. ν. 12. 

ὡς ἐπὶ τὸ πλέον ΤΠ. Χτ. 2. 
πλεονάζω. ἐπλεόναζον 1. ΙΧ. 7. 

νάζοντα ΤΥ. νΙ. /. 
πλεονεκτέω. πλεονεκτοῦσω Ὑ1ΤΙ. τι. 

2: ΥΠΙ. ΙΟ. πλεονεκτεῖν ΙΙ. ΥΠ. 9, 
2ο. ΤΥ. Π. 1ο. 1. νι. 9. ΥΠ. τ. 
ο τσ τ {. πο πας ὡαι αν φι 
πλεονεκτοῦντες παρ ἀλλήλων ΥΠ. 

Ο:Ν. 4. πλεονεκτούνγτων ΥΙΤΙ. ΤΠ. τ. 
πλεονεκτοῦντας Υ1ΤΙ. τ. 5 

πλεονέκτημα. πλεονεκτημάτων ὙΠΤΙ. 
Χ. ΤΟ. 

πλεονεκτικό». 
ΧΙΥ. 15. 

πλεονεξία ΤΙ. κπ. 34. ὙΠΤΙ. τπτ. 1. 
πλεονεξίας ΤΥ. νι. 4. Ἠπλεονεξίαν 
τῶν αὐλῶν ΤΙ. Χτι. 4. αἱ τοῦ δήµου 
πλεονεξίαι ΝΙ. χιτ. 6. 

πληγή. πληγήν ΤΙ. ΙΧ. 16. πληγαῖς 
1Υ. Χντ. ο. πληγάς ΥΤΠΙ. Χ. τὸ. 

πλῆθος ΤΙ. τ. 2: ν. 2δ. ΤΙ. Χντῃ. 1. 
γαι αν πε ο τα ας τς 
᾿ἄλλο τι πολιτικόν ΤΙ. ΧΙΤΙ,. 4. ἄν 

πλεο- 

πλεονεκτικωτέρας ΤΥ. 

τι παρασχῆται 1. νπι. 2ο. δεῖ 
πλῆθος ὄν ΤΙ. Υ. 15. κατὰ πλῆθος 
ὙΙ. τν. 5. οἰκούντων ΤΙ. τι. 2. 
ὁποιονοῦν ΥΤΤΙ. τν. 1ο. οὐσίας 11. 
ΥΠ. 6, 16. οὐ τὸ τύχον ΤΝ. ντῃ. 8. 
πᾶν ΤΕΙ. χι. 5. πολεμικόν ΠΤΙ. Χντι. 
4. πολιτῶν ΙΙΙ. ΧΙ. 6. πρῶτον ΤΝ. 
ΙΥ. ΤΙ. τέκνων ΤΙ. ντ. 5. ΤΥ. χνι. 
15. τὸ νῦν εἰρημένον ΤΙ. γι. 6. τὸ 
περὶ τὴν τροφήν ΥΠ. 1ν. 9. τὸ τῆς 
πόλεως τὸ τῶν ἄλλων πολιτῶν ΤΙ. ν. 
1δ. τῶν ἀπόρων ΥΤΤΙ. ΤΠ. 6. τῶν 
καλῶν καὶ μεγάλων ὀλίγον ΥΠ. τν. 
4. τῶν µετεχόντων τοῦ πολιτεύματος 
ὙΙ. νι. δ. τὸ πλῆθος ΤΙΤ. ντι. 3: 
να « απ τοσο ο πο  μΕ 
δ.χν.δ, τα. νΙ. τν, τ. ΤΠ. τ,2 
το σος τε αν πε δν 
ἀποστῇ τῶν ἀρχομένων ΤΙ. χι. τό. 
διαιρεῖται τῆς πόλεως ΤΥ. χτι. 6. 
κύριον καὶ μὴ κατὰ νγόµον ΥΠ. 1ν.25. 
μᾶλλον Κύριον εἶναι 111. ΧΙ. 1. το- 
σοῦτοι ΤΙ. ΧΙΠ, 6. τὸ τοιοῦτον 
ΤΠ. ΧνΙΙ. 4. τὸ τυχόν ΤΝ. τν. 6. 
πλήθους ΥΠ. ΠΠ. 1. καὶ μεγέθους τῆς 
δυνάµεως ταύτης ΤΥ. ΥΙ. 7. πολιτῶν 
καὶ χώρας ΤΥ. Τν. 2. μεχρὶ τινὸς 
πλήθους ΤΥ. νι. 6. τοῦ πλήθους 
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σι απ ων αν ουν 
εν, ο. ναι. ος πα το, 
τέτταρα µέρη ΥΠ]. ΥΠ. 1. ἐπὶ τοῦ - 
πλήθους ΥΠΠΙ. ντπ. 6. πλήθει 1 
1.4. Ἡ. ναη,-α. ΤΙ ασ. να 
12. καὶ µεγέθει ΤΥ. νΥ. 1. τριχῶν 
1. ντῃΠ. 1. τῷ πλήθει ΥΙ. ΧΙ. 14. 
ΥΤΠΙ. νι. 12: νΙΠ. 14: Χ. 11. τὰ 
πλήθη ΤΠ. ΧΙΙ. 1ο. ΎΤΠΙ. χι. 10. 

πληθύω. πληθύει ἀνδρῶν ΤΙ. ΙΧ. 17. 
πληθύουσα (τροφή) ΙΥ. κχντ, 1. 
πληθύον ἔτι ΕΥ. χνι. 8. 

πλῆκτρον. πλῆκτρα 1. 1ΤΥ. 3. 
πλήν ΤΤΙ. χι. 21: ΧΙΙ. 
πλήρης. πλήρη 1ΠΙ. ΧΙ, .. 1Υ. ΥΠ. 

2. πλήρεις ΤΙ. Υ. 22. 
πληρόω, πεπλήρωκε ΤΙ. νι. 3. 
πλήρωμα. παρασχέσθαι πόλεως ΤΙΙ. 

ΧΤΠ. 13. τῆς πόλεώς τι ΤΙ. νΠΙ. 22. 
τῆς πρώτης πόλεως ΥΠ. 1Υ. 12. 

πλησίον Ὑ1ΤΙ. νπ. 14. οἱ πλησίον 
11. ΥΠ. 16. τῶν πλησίον ΤΥ. τ. 
12. ΥΠ. ΤΝ. 13. τῶν πλησίον - 
ἄρχειν ΤΝ. ντ, 2. 

πλοίου ΤΥ. Ἱν. το. 
1. 4. 

πλοῦς. δεύτερος ΤΙΤΙ. Χτῃ. 23. 
πλούσιο». πλουσία ΤΥ. ΤΙ. 2. πλούσιοι 
1Π.χι.6: χπ. 86, 11: π.4. νι 3 
ιν. α: π.Οο Ὑπῃπ ν. 
πλουσίων ΤΙ. 5, 11. ΥΠ. Χν. το. 
γΗΠ.π.ϱ. ΗΠ ντ εἶσι - 
15. διά 1ΤΙ. ΧΙΤΙ. 5. ἐκ πλουσίων 
γίνεσθαι πένητας ΤΙ. νῃΠ. 5. πλου- 
σίους 11. ντι. 3. ΠΠ. χ.ι, 3. ΥΠ. 
ν.6. ΎΥΠΠΙ. ν.ο:-ΣΧι. 8. πλουσι- 
ώτερος ΤΙ. ΧΙΠ. 7. πλουσιώτερον 
1ΤΙ. Χτπτ. το. 

πλουτέω. πλουτοῦσι ΤΠ. ν.6. ΥΠ. 
ΤΨ. 3. πλουτεῖν 1. χι. ϱ. ΤΠ. κι. - 
15. ΝΙ. ΙΥ. 1δ. πλουτῶν νοµί- 
σµατος Ι. ΙΧ. 11. πλουτοῦντας 1. 
1ΙΠ. 2. 

πλουτίνδην (αἱρεῖσθαι) Τ. κι. 8, ο. 
ΥΙ. νπΠ. 3. τὸ πλουτίνδην ὀλιγαρ-. 
χικόν ΤΙ. χι. 9. 

πλοῦτος ΤΠ. Υπ. 21. ΤΤΙ. νττ. 7. ΥΠ. 
1Υ.22. ΎΠΠΠ.1. 7: ΠΠ. 16. ὀργάνων 

πλοία ΥΤ. 

πλήῆθος 1]. ΥΙΠ. 16. πλούτου ΤΠ. 
ΧΠ. 6: χπι. οι. 1ν.1 5 τα 
ΧΙ.6. ΥΠ. Χ. 14. πλούτῳ ΙΝ. 
ἩΠ.2. ΥΠ. τι. 7. πλοῦτον 1. χτ. 
ι. ἩΠ. τε. /: χι. ττ. ΤΠ. πιά η. 
ΧΥ. 15,12. Ῥ]. π.α. σι. ται 
Υπ ΕΤΗ. κ φας ἳ 
σµατος πλῆθος 1. ΙΧ. 1ο) - ι 
πλοῦτον 111. ΧΙΠ. το. ὙΠ.τή. 2, 4. 
πρὸς πλοῦτον ΠΤΙ. χτ. 6. 

πλωτήρ. εἷς τι τῶν κοφωνῶν ΤΤΙ. τν. 
1. πλωτήρων 1ΤΙ. 1ν. ο. ΤΠ. νι. 
7: ΧΠΙ. 16. πλωτῆρσν ΥΤ. νι. 
4. πλωτῆρας ΙΥ. τι, 13. | 

πλωτός. ἕφων πλωτῶν 1. ΧΙ. 2. 
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πνεῦμα. πνεύματος ΤΝ. χι. 4: ΧνΠ. 
6. πνευμάτων Τν. Χνι. τ1. ἐπὶ 
τῶν πνευμάτων ΥΠ. ΤΠ. 6. ἐν τοῖς 
πνεύµασι Υ1. ΤΠ. 7. πρὸς τὰ πνεύ- 
µατα ΤΥ. χι. 2 

πνέω. πνέοντα ΤΥ. ΧΙ. 2 
ποδανιπτήρ. ποδανιπτῆρος Ι. ΧΠΠ. 2. 
ποθέν (ἐντεῦθέν ποθεν) ΤΠ. αγ. 

τα, 
ποιέω. ποιεῖ ΙΤ. χι. 9, 19: ΧγΙ. ΤΙ. 

ποιοῦσιν ΤΙ. Χιπ. 18, 1ο: ΧνΙ. 7, 
12. ΥΙΠΙΙ. Τν. 4. τὴν πολιτείαν 
(ἀτακτοτέραν) Υ ΙΙ. 1Υ. 17. ποιήσει 
ΥΠ. τν. δ. ὙΠΤΙ. ΙΧ. 4. ποιήσουσι 
111. Χνι. 13. πεποίηκεν ξενηλασίας 
11. Χ. 15. πεποιήκασι ΥΙΙΙ. ΧΙ. 10. 
ἐποίουν 1Π1. ΧΙν. 11. ἐποίησεν Ὑ. 
1Π. δ. ΥΤΙΙ. τν. 8: ΧΙ. 2. ἐποίησαν 
Εαν ΠΠ, 1. το: πι, ο: 
ν. 4. ποιῶσι ταὐτά 11. Χ. 3. 
ποιεῖν ΤΠ. ν. 25. ΥΙΠ.ΙΠ.2. ΥΠ. 
ο ο πα τος Ὡς τυ-χτ 8. 
τὶ χρὴ ποιεῖν 1ΤΙ. ΧΙΠΙ. 24. ποιῆσαι 
1Υ. ντ. 3. ΥΙΤΙ. ΤΥ. δ. ὁ ποιῶν 
ΙΥ. ντ. 5. τῆς μουσικῆς ποιούσης 
βαναύσους Ν. ΝΙ. 5. ποιοῦντες ΥΠ]. 
ν. 56. τὰ ποιοῦντα ΤΙ. ΧνΥΙΠΙ. 1. 
ποιούντων ΥΠ. νΙΠ. ΤΙ. ἄλλων 
αὐτὸ ποιούντων Ὑ. Ὑ. 5. τοῦ ποιή- 
σαντος 111. ΧΙ. 14. κύριο ποιή- 
σαντα Τ. Χπ. 3. ποιοῦνται 111. 
ΧΝΙ. 12. ποιῆται(ἐπιμέλειαν) ΥΠ. 
ΧΙ. 22. ποιησώµεθα ΥΠ. Π. 6. ποι- 
εἶσθαι ΤΙ. ν. 24. ΤΠ. κπ. δ. ὙΠ1Ι. 
ΤΠ. 4. παῖδας ΤΙ. τς. 16. τὰς 
παιδιὰς τέλος Υ. Υ. 13. ποιήσασθαι 
1ΠΠ. ΧνΙΠ.2. ποιούµενον ΥΠ. ΧΙ. 
20. ποιουµέναις 1Υ. ΥΤΙ. 4. ποιου- 
µένους τὴν ὁμιλίαν ΙΥ. κνι. 17. 
ποιησάµενοι ΝΤΙΠ. ΤΠ. 13. ποιη- 
σαµένων ΥΙ1Ι. νι. 15. πεποιήµεθα 
τὸν λόγον ΤΥ. ΧΥΙΙ. 12. αὐτὸ τοῦτο 
πεποιηµένους ἔργον Υ. ν. 6. 

ποίησις Υ. ΥΠ. 1Ο. (διαφέρει ἡ ποίησις 
εἴδει καὶ ἡ πρᾶξις 1. Τν. 4.) ποιήσεως 
ΥΙ. χι. 15. ΥΙΤΙΙ. ντ. {. 

ποιητέοο. ποιητέον 1. Ἱ. 2. ΠΠ. 
πι. 13: Χνι.ι. Τ1Π. κι. 4) 28. 
ποιητέαι ΝΤ. τν. το. 

ποιητής ΤΤΙ. ΧΙν. ϱ. ποιητῇ ΥΙΤΙ. 
Χ. 2ο. ποιηταί ]. ΤΙ. 4. ΤΥ. ΧΥ. 

4. ποιητῶν ΙΥ. Χνι. 17. ἔργα 
1ΤΙ. χι. 3. ποιηταῖς Υ. Υ. 8. 

ποιητικό». ποιητικῆς Ὑ. ΥΠ. 3. ποίη- 
τικά 1. τν. 4. ΥΠ. ντ. 1 (τῶν) 
ποιητικῶν ΤΥ.. ΧΤΠΙ. 2. 

ποιητό». τοὺς ποιητοὺς πολίτας ΠΤΙ. 1. 

ποία τις ἂν οὖσα μάλιστ᾽ εἴη 
ΥΙ. 1. 3. τὸ ποῖον 1. Χ.2. κατὰ 
τὸ ποιόν ΥΠ. τπτ. 6. ποιοί τιες 
τὰ ἤθη Υ. ν. 16. ποίων ἰσότης (καἰ 
ποίων ἀνισότης) 111. ΧΙΙ. 2. τὸ ποιούς 
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τιυὰς εἶναι 11. ν. 23. τοῦ ποίους 
τιωὰς εἶναι δεῖ 111. τα. 7. 

πολέμαρχος. πολεμάρχους ΥΠ. ντ. 
τρ, 

πολεμέω. πολεμοῦσι ὙΤΤΙ. χι. 15. 
πολεμεῖν ΤΙ. ντ. τό: ΙΧ. 3. Τν. 
κιν. τη. ον]. απο νΗΙ χ. 
12. πολεμοῦντες 1. ΙΧ. 34. τὸν 
πόλεμον ΤΙ. ΙΧ. 11. πολεμοῦσαι ΤΥ. 
ΧΙν. 22. πολεμούντων ΤΠ. τα. 17. 
ὙΠ. ΧΙΠ,. 1Ο. πολεμούσας ΤΠ. 
εκδ 

πολεμικό Ὑ1ΤΙ. χτ. 1, 4. αὕτη 
γὰρ (ἡ πολεμική) ἐν πλήθει γίγ- 
νεται Ἱ. ΥΠ. 5: νΠ. 12. ΤΠ. 
ΨΠΙ. 4. κυριωτέραν τῆς πολεμι- 
κῆς ΤΙ. ΤΧ. 34. πολεμικόν ΥΙ. τν. 
2Ι. τὸ πολεμικόν ΤΝ. τς. {. ΥΙ. 
ΤΨ. 14. πολεμικήν ΤΠ. τν. 8Ὡ. 
ΥΤΤΙ. κ. 25. τὴν πολεμικήν ΤΙ. ΙΧ. 
34. ΙΙ. ΝΤ. 4. πολεμικοί ΥΤΤΙ. 
γ. 8: Υπ. 12. πολεμικῶν ΙΙ. ΙΧ. 
7. τῶν πολεμικῶν 11Ι. ΣΧΙν. τ1. 
ὙΠΙΙ. ν. 7. ἐπὶ τῶν πολεμικῶν 
1Ι. ΧΙ. 14. πολεμικοῖς (ἀνδράσω) 
ΤΙ. Υ. ο5. ἐν τοῖς πολεμικοῖς ΤΠ. 
ΧΠΙ. Τ2. ἐν ταῖς πολεμικαῖς (ἐξόδοις) 
111. ΧΙΥ. {. πολεμικάς πράξεις ΤΥ. 
ΧΙ.2. ΥΠ]. ΤΝ. ΙΙ. Χχρείας ΤΙ. 
ΥΙΠΙ. 14. περὶ τὰ πολεμικά ΥΠ. 
ΥΙΠ. 21. πολεμικωτάτην ΤΝ. ΧΙ. 9. 

πολέμιος 1]. ΧΙΙ. 6. πολέμιον ἄνδρα 
ΙΥ. Π. ΤΠ. τοῖς γνωρίμοις Υ1Ι. ν. 
5. πολεμίων ΤΙ. ΙΧ. 1ο. πλήρη 
τὴν πόλιν ΤΙΙ. χι. 7. πολεμίοις 1. 
νι. δ. ΤΥ. Υ. 8. πολεμίους Υ1Ι. 
κ σα ὐ Πα αι αι. 
πρὸς τοὺς πολεµίους ΥΠ. ΤΠ. 3. 

πολεμοποιός (ὁ τύραννος) Υ1Π1ΤΙ. χι. το. 
πόλεμος ὙΠ. ΧΙΠ. ϱ. Κἕενικός ΤΠ. ΣΧ. 

16. πολέμου 1. Ἱ. το. ΥΠ. χιν. 
8. ΙΙ. τν. 6, ο: Χ. 17. ἀρχὴ 
τοῦ ἱεροῦ (πολέμου) ΙΤ. τν. 7. 
πολέμῳ ΤΙ. ντπ. 6. ΥΠ. ντῃ. 14. 
ΥΤΙΠ. νι. 12: ΥΠ. ο. πόλεμον 
1ν. πιν. πο. 1. 1ν. δι 13, διὰ 
τόν ΥΙΤΙ. ντ. 4. κατά ΤΙ. κ. 6. 
111. ΧΙν. 12. ἔξω τῶν κατά ΥΠ. 
Ἡ. 5. πρός ΤΥ. π. 16. πρὸς τόν 
ΤΙ. νι. 7. ΤΥ. τ. 17. τῶν πρὸς 
τόν ΤΙ. ΧΙν. 3. (ἐν τοῖς) πολέμοις 
ΥΤΠΙ. τπ. 16: νΠ, 3. πολέμους 
μεγάλους. πολεμεῖν ΤΙ Ἐκ να6, 
μάνας ῥᾷον τοὺς πολέμους ΠΥ. νι. 

μμ πολιορκεῖν 11. ντ. 17. 
πολιορκία. πολιορκίας 1. ντ. 17. 

πρὸς τάς ΙΥ. χι. 
πόλα 11.Π.ο, 8. ΤΠ. χΠπ. δ: πτι, 

.α. ΥΙΤΙ. ΠΠ. 6. ἔθνους διοίσει 11. 
ΤΠ. 3. ἐκ πολλῶν ἐστίν 111. χγ. 7. 
ἐξ ἴσων καὶ ὁμοίων ὅτι μάλιστα ΥΤ. 
ΧΙ. 8. ἕτερον καὶ συμμαχία ΤΠ. τ. 
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8. ἡ βελτίστη οὗ ποιήσει βάναυσον 
πολίτην ΤΠ. ν. 3. ἤδη πόλις ΤΙ. 
ΙΧ. 12. ἡ ἐκ πλειόνων κωμῶν 
κοινωνία τέλειος ἡ δη πάσης ἔχουσα 
πέρας τῆς αὐταρκείας, ὧς ἔπος εἰπεῖν, 
Ὑινομένη μὲν οὖν τοῦ ἕῆν ἕνεκεν, 
οὖσα δὲ τοῦ εὖ ἕῆν 1. τπτ. 8. ἡ τοῦ 
εὖ ἕῆν κοινωνία καὶ ταῖς οἰκίαις καὶ 
τοῖς Ὑένεσι, ζωῆς τελείας χάριν καὶ 
αὐτάρκους ΤΙ. ΙΧ. 12. κοινωνία Ἱ. 
1. 1. πολιτῶν ΤΤΙ. 1ΠΙ. 7. κοινωνία 
τῶν ἐλευθέρων 111. νι. 11. κοινωνία 
τῶν ὁμοίων ΤΥ. ΝΙΤΙ. 4. οὐ γίνεται 
ἐξ ὁμοίων ΤΙ. π. 3. οὐκ ἐκ τοῦ 
τυχόντος πλήθους γίνεται ΥΤ1Ι. τπτ. 
ΙΤ. οὐκ ἔστι κοινωνία τόπου καὶ 
τοῦ μῇ ἀδικεῖν σφᾶς αὐτοὺς καὶ τῆς 
µεταδόσεως χάρυ ΤΙ. ΙΧ. 12. οὐ 
µία ΤΠ. ΙΧ. 0. πᾶσα ΥΠ. 1. 4. 
πᾶσα δεῖται τεχνιτῶν ΤΙ. ΥΤΠ. 1ο. 
πᾶσα ἐκ τοῦ ποιοῦ καὶ ποσοῦ ΥΠ. 
ΧΤΙ. Ι. πᾶσα ἐξ οἰκιῶν σύγκειται Ι. 
ΤΠ.1. πλῆθός τι τὴν φύσιν ΤΙ. Π. 2. 
πολιτῶν τι πλῆθος ΤΤΙ. 1.2. πὀθ᾽ 
ἡ πόλις ἔπραξε καὶ πότε οὐχ ἡ πόλις 
1Η. 1Π. 1. σύγκειται. ἐκ μερῶν 
ΥΤΠΙ. ΤΠ. 6. τίνος χάρω συνέστηκε 
ΤΠ. νι. 2. τί ποτ᾽ ἐστίν ΤΙ. τ. τ. 
τῶν συγκειµένων ΙΤ. 1. 2. πόλεως 
ΤΠ. ν. 1ο: ΣΧΙΠ. 14, 15. ΤΥ. 1. 
τι τομ ααμ σι πι 6 
ἀνδρία, δικαιοσύνη, φρόνησις ΤΥ. 1. 
12. ἀρετῆς καὶ κακίας ΥΙ. χι. 4. 
ἀρίστης ΙΙ. χν]ι. 1. κεἴδη ΙΥ. 
ΥΠΙ. 5. ἔργον ΤΥ. Τν. 5. κύριοι 
1ΤΙ. νΙΠ. 3. µέτεστι 1ΤΙ. τς. 15. 
ὅλης ΤΠ. χιπ. 12. οὐ πάσης ἐστὶ 
φέρεν Ὑ1Ι. ΤΝ. 15. πάσης µέρη 
πλείω τὸν ἀριθμόν ΥΠ. ΤΠ. 1. τῆς 
μιᾶς ΤΙ. 1. 2. τῆς οἰκείας ἄρχειν 
1Υ. Χιπ. 2ο. τῆς πρώτης ΥΠ. 
1Ν. 12. τὸ κύριον ΤΠ. Χ. 1. πόλει 
ΤΠ. χιν. 1. εἴτυωι ΥΙ. τι. 4. ἐν 
µίᾳ δύο πόλεις ΤΙ. ν. 2ο. ἐν µίᾳ 
πάντες 111. χττ. 4. τῇ ἰδίᾳ οἰκίᾳ 
ὥσπερ πόλει Τ11. Τκ. 11. πόλω ΤΠ. 
ΧΠ. δ. ΤΠ. χι. 7: χΧΙΠ. 6. δεῖ 
εἶναί πως µίαν ἀλλ᾽ οὗ πάντως ΠΠ. Υ. 
14. δύο ποιοῦσι ἀεί Υ ΤΠ. τα. το. 
εὐδαίμονα εἶναι τὴν ἀρίστην ΤΝ. 1. 
11. ἕην βίον πολιτικὀν 11. νι. 7. 
κατὰ τὴν ΥΤΙΠΙ. τπτ. 3. µκοινωνίαν 
τα Ι. 1.1. µηκέτι εἶναι ΤΠ. χ. 15. 
ὅλην ΥΙΤΙ. τν. 4. ὅλην δεῖ ποιεῖν 
εὐδαίμονα τὸν νοµοθέτην Τ1. ν. 27. 
πᾶσαν οὐχ ἓν µέρος ἀλλὰ πλείω 
ἔχεν ὙΠ. 1ν. 7. πρὸς τὸ πόλιν 
εἶναι 111. ΧτΠΙ, 1. τὰ κατὰ (πόλι) 
1ΤΙ. ΧΙν. 13. τελέως εἶναι µίαν ΤΙ. 
ΤΠ, 1. τὴν πόλιν τὸν ἕνα Τν. 
Π. 2. τὴν φύσει δούλην ΥΙ. 1ν. 
11. τὸ πρὸς τήν ΤΥ. Χ. 11. τὸ τῶν 
τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς αὐταρ- 

πολιτεία 11. Χ. 14. 

κείαν ζωῆς Τ11.1.12. πόλεις. χτΙΠ. 
15. ΥΤΠΙΙ. ΤΤΠ, 15. ἐκ πολλῶν σύγ- 
κεινται µορίων ΥΠ. Τν. 9. µέγαλαι 
ΥΙ. ΧΙ, 13. πόλεων ΤΥ. νι.. ἐν 
ἑτέραις τῶν πόλεων ΤΠ. νππ. 6. 
ταῖς πόλεσι ΤΙ. Ικ. 29. 1. χΙΠ. 
4... Χν. 1: χναπ, 6. ντι, Ἰ. 
ΥΤΙΠΙ. π. 3. ἐν ταῖς ΤΙ. τπτ, 6. 
πι πα αν. ο τοπ 
10. ὅσαι πόλεσω ΥΙ.ΤΠ. 3. ταῖς 
οἰκείαις ΤΙ. ΧΙ. τ. ταῖς πλείσταις 
ΥΙ. τ. 4. τὰς πόλεις 11. χι. 9 
ΥΤΠΙ. ν. 8: κ. 8. ἐπὶ τάς ΤΙ. ΧΙ. 
16. περὶ τάς ΤΙ. νι. το. 1. 
ΧΙΠ. 109. µμικρὰς πόλεις ΥΠ. χν. 5. 

π πν τ 
νΙ. 1Ο. ἀριστοκρατική ΥΠ. υπ. 2. 
ἐναντία κρείττων ΥΠ. κ. 20. ἡ 
ἐκ πλειόνων συγκειµένη βελτίων ΤΠ. 
γι. απδ. ἡ ἐκ τῶν µέσων Υ1ΙΤΙ. 1. 
16. Ἠἡ καλουμένη ΥΠ. τακ. 1. ἡ 
κατὰ τὸ πλῆθος ΥΤΙ. 1.2. ἡ μὲν 
οὖν περὶ ἦς εἴρηκεν 1. ν. 2δ. ἡ 
πρώτη ΥΠ. ΧΙΠ. 1ο. κοινωνία 
ἐστίν ΤΙ. τ. 2. ΤΠ. τν. 3. μµίξι 
ὀλιγαρχίας καὶ δημοκρατία ΥΠ. - 
ΥΙΠ. 3. ὅταν τὸ πλῆθος πρὸς τὸ 
κοινὸν πολιτεύηται συμφέρον κα- 
λεῖται τὸ κοινὸν ὄνομα πασῶν τῶν 
πολιτειῶν ΤΙ. νπ. 3. οὐκ ἔστιν 
ὕπου μὴ νόμοι ἄρχουσι ΥΠ. 1ν. 3ο. 
οὐ πολιτεία ἀλλὰ δυναστεία Π. κ. 
14. Ἠπολιτεα καὶ πολίτευμα ση- 
µαίνει ταὐτόν 111. υπ. 2. τάξι 
πόλεως τῶν ἀρχῶν ΤΠ. νι. 1. 
τάξις ταῖς πόλεσιν περὶ τὰς ἀρχάς 
ΥΙ. 1. Το. τάξις τις τῶν τὴν πόλιω 
οἰκούντων 1. Ἱ. ι. Ἅτάξι τῶν 
ἀρχῶν ὙΠ. ΤΠ. 5. τῶν ἑτέρων ΥΙ. 
ΧΙΠ. 6. πολιτείας ΤΙ. χι. ς. ΤΠΙ. πι. 
το: ΧΥΙΠ.2. ΥΙΠ.1.5: ΤΠ. 2: ΤΠ. 4: 
τη. 1, ο να πρ να τ 
τος 1Η. 6, πε αν οι σ εν 1 
ΧΙΙ. 7. αἴτιον βελτίονος Ὑ. Ἱ. 4. 
ἀλλότριον (τῆς) ΤΙ. ντ. 11. ἀρί- 
στης 1. ΧΙ. τό. ΤΠ. χιπ. ο. ΤΝ. 
1. 1. αὐτῆς ὙΠΙ. τν. το. δηµι- 
ουργοί ΤΠ. αχτι. τ. 
παρέκβασι ΤΠ. ντ. 5. διαφε- 
ρούσης (τῆς πολιτείας) ἀναγκαῖον καὶ 
τὴν πόλιν εἶναι μὴ τὴν αὐτήν ΤΠ. 
ΠΠ. 7. «εἴδη πλείω ΤΙ. τν. 4. 
εἴδη πόσα ΥΠ. 1. 8. κεἶδος 111. αν. 
2. χν 1 νο νο ᾱμ 
καλεῖται ΥΠ. ντ. 8. 
1. αι. ΥΠ ο τ. ἔχετιτ τ 
14. κύριοι ΤΠ. νΙΠ. 2. µετεχόν- 
των ΠΥ. Χ. ϱ. µμιᾶς τυγχάνον ΤΥ. 
ΥΠ. 3. τῆς καλουμένης ΥΙΤΠΙ. νι. 
16. τῆς ὅλης ΙΙ. ν. ιδ. τῆς προ- 
κειµένης αὐτοῖς ΤΙ. Τπ. 1. τῆς τῷ 
κοινῴ προσαγορευοµένης ὀνόματι ΥΙ. 
1. 1. τοῖς ἔξζω τῆς ΥΠ. ντπ. 5. 

δηµοκρατία 

ἑκάστης ΥΠ. 
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τοὺς ἐκτὸς τῆς ὙΙΤΙ. 1ν. 7. τοὺς 
"μὴ φίλους τῆς ΥΠΠΙ. ΤΠ. ϱ. τῶν 
περὶ τῆς ΥΠ. ΧΙΥ. 4. πολιτεία ἐν 
ση Π. αν. δνσια τ. τα. ο. 
νε σας απφπντοι στι. 
πιο υπ τι τν ππ. 7; 
ἐν τῇ (Πλάτωνος) ΤΙ. 1. 3. τῶν ἐν 
τῇ ΥΙ1ΙΙ. νι. 5, 16. ἔν τινι ΤΠ. ν. 
5, οὐκ ἐν πάσῃ τοῦτο ΙΥ. ΙΧ. 1. 
πονηρᾳ ΥΠ. ΙΧ. 1ο. τῇ καλουμένῃ 
ΥΤΙ. νι. 2. «φίλος τῇ ΥΙΤΙ. τχ. 2. 
πολιτείαν ΙΙ. ν. 17: υπ. 7: ΙΧ. 29. 
ΗΕ πώ τα. νι ος 
ει ο νυας ου τε εν ες έν, 
τω... τος ας, α- τν, 8ο 12: 
νΙ. 7: ντ. 8δ: ΙΧ. 1. ἀγαθοὶ πρὀς 
ὙΙ. νπ. 2. ἄλλην ἀνάγκη εἶναι 
ταύτην ὙΠΤ]. ΙΧ. 9. ἀρίστην ΤΙ. Υ. 
τ. Ιν. χτῃ, 4. ΥΤΠΙ. 1. 4. εἶναι 
ἑτέραν τούτων ΠΤΙ. γι. 2. ἑτέραν 
παρὰ δηµοκρατίαν ΤΠ. Χνγ. 13. ἣν 
καλοῦσι τὴν µέσην τῆς δημοκρατίας 
καὶ ὀλιγαρχίας ΤΙ. νι. τό. καθ᾽ 
αὑτοὺς ἄγουσι ὙΠ. χι. 16. κατὰ 
ταύτην κυριώτατον τὸ προπολεμοῦν 
111. ντ. 4. κονῇ ΤΝ. τ. 6. κρί- 
νειν ΎΠ. ΙΝ. 31. µάλιστα λεκτέον 
τὴν αὐτὴν πόλω πρὸς τὴν πολιτείαν 
βλέποντας ΤΙ. ΠΠ. ϱ. μετὰ τὴν 
πρώτην ΤΙ. νΙ. 1Ο. µμονιμὸν ποιοῦσι 
11. χι. 6. περὶ τὴν ἄλλην ΤΙ. ΙΧ. 
2δ. πρὸς τήν Ἱ. ΧΙΠ. 15. ΤΙ. Χ. 
1ο. ΎΠ1ΙΙ. 1. δ. πρὸς τὴν πολι- 
τείαν δεῖ κεῖσθαι τοὺς νόμους ΤΙ. χι. 
21. πρὸς τὴν πολιτείαν τὴν ἀρετήν 
ΤΠ. τν. 3. τῶν πρὸς τήν ΥΙΤΙ. 
ΥΠ. 11. πρωτον χείρω ποιήσει (τὴν 
πολιτείαν) τέλος δ᾽ οὐδὲ πολιτείαν 
ΥΤΙΙ. τςκ. 8. τὴν ἄλλην ΥΤΤΙ. ντι. 
13. τὴν ἐκ τῶν ἀρίστων ἁπλῶς κατ᾽ 
ἀρετήν ΥΠ. ντ. 2. τὴν ἑτέραν ΤΙ. 
γΙ. 4. τὴν καλουμένην (πολιτείαν) 
δηµοκρατίαν ὙΠ. 1Π. 7. τὴν κατὰ 
τοὺς νόµους Ὑ]Π. ν. 3. τὴν παρ᾽ 
αὑτοῖς ὙΙ. χι. 16. τὴν συνεστη- 
κυῖαν παρὰ τὸ δίκαιον χαλεπὸν µέ- 
νειν ΤΥ. ΧΙν. 3. πολιτεέαι ΥΠ. 
ε.α, 2: τα, οἱ 1ν. τι νπ. ας δύο, 
δῆμος καὶ ὀλιγαρχία ΥΠ. ττ. 6. 
ὀρθαὶ τὸ κοιῇ συμφέρον σκοποῦσιν 
111. νι. 11. πλείους ΥΠ. 1ν. 7. 
πολιτειῶν ΤΠ. ακτν. π. ΥΙ. 1.δ: 
1. 6. ὉΙΤΙ. 1. 14, τό. αἱ χεί- 
ρισται ΝΤΙ. Υι. 4. ἐνίας τῷ κρατεῖν 
οὔσας 111. 111. 2. κατὰ πασῶν ΥΙΤΙ. 
Υπ. 11. περὶ τῶν ΥΠ. τ. 1, 3, 8. 
τῶν ἄλλων ΤΠ. 1χ. 1. ΤΠ. χντ. 1. 
ΥΤΙ. ΤΙ, 1. τῶν ὀνομαζομένων ΥΙΤΙ. 
ντΙ.6. πολιτείαις 111. χι. 15. ΥΠ. 
1. 7. ἐν ταῖς ΤΙ. ν. 11. ΥΙ. νι. 
ΜΗ το Να ο πε 
ταῖς εἰρημέναις Τ. ΧΙ. 5. τοὺς 
νόμους ὁμοίως 111. ΧΙ. 2ο. πολι- 

τείας ΤΙ. χτπ. 2ο: ΧνΙΙ. 6. ΥΤΙΙ. 
ΤΠ. 1. κατὰ τὰς ὀρθάς ΤΙ. ΧΙ. 21. 
οἱ πρότερον ἐκάλουν δημοκρατίας ΥΙ. 
ΧΤΠΙ. ΤΙ. ὀρθὰς, ὅταν ὁ εἷς ἤ οἱ ὀλίγοι 
ἢ οἱ πολλοὶ πρὸς τὸ κοινὸν σωμφέρον 
ἄρχωσι 111. ΥΠ. 2. πάσας ΥΠ. 
ΙΨ. 12. περὶ τάς ΤΥ. Χ. 7. πρὸς 
τὰς πολιτείας δεῖ τίθεσθαι τοὺς νό- 
µους ΥΠ. 1. ϱ. τὰς μὲν ὑστέρας, 
τὰς δὲ προτέρας ταύτας ΥΠ. 1ν. 5. 
τοιαύτας ΙΤ. χιτ. 1. τοσαύτας 
ὙΠ. ΠΠ. 6. τὰς ὑπαρχούσας ΥΠ. 
1. 6. 

πολίτευμα ΥΙ. ΥΙ.Ο. ἐστὶν ἡ πολιτεία 
1ΤΙ. νΙ. 1. κύριον τῆς πόλεως ΠΤΙ. 
γΙ. 1. τὸ κύριο τῶν πόλεων ΤΤΙ. 
ΥΠ. 2. πολιτεύματος ΤΙ. ΧιΠτ. το. 
τοι ο ο υΤΗ τε ο 1τ. 
δύναμιν ΥΠ]. ΤΠ. 4. τῶν ἐν τῷ 
πολιτεύματι 1ΤΙ. χιπ. 6.  ὙΠΙ. ντ. 
4. ΥΠ. 1. 11. τοῖς ἐν τῷ ΥΤΤΙ. 
ΥΠΠ. 5. τοὺς ἐν τῷ ΙΤΥ. χιν. 4. 
ΥΤΤΙ. 1ν. 2. 

πολιτεύομαι. πολιτεύεται ΠΥ. τ. τό. 

πολιτεύονται ]. ΥΠ. 56: ΧΙ. 13, ΤΠ. 
νπ. 1. ΥΠ. νΙ. 5. κατὰ νόμους 
ὙΙ. γι. 2. ἀἐπολιτεύοντο καλῶς 
ΎΥΤΙΤΙ. Χ. 8ο. πολιτεύηται 11. ντι. 
8. ἵνα πολιτεύωνται βέλτιον ΥΤΙ. 
Υ. 11. πολιτεύεσθαι ΠΠ. 1χ.2. ΥΤΙ. 
1Υ. 2. ἄριστα ΤΥ. ΧΙν. 15. δηµο- 
τικῶς ΥΠ. γ. 3. καλῶς ΤΥ. νι. τ: 
ΧΤΠ. Ι. καλῶς δοκοῦσι (καὶ Καρχη- 
δόνιοι) Ἡ. ΧΙ. 1. καλῶς δοκουσῶν 
1Υ. τν. 7. τὴν ἀρίστην πολιτείαν 
11. Υ. 1. ΥΠ. Ἱ. 4. πολιτευόµενον 
βέλτιστα ΤΝ. νΠ. 3. τῇ κάλλιστα 
πολιτευοµένῃ ΤΥ. ΙΧ. 2. πολιτευό- 
µενοι Ὑ ΠΠ. Ν. 9. πολιτευοµένων Ι. 
ἄτι εν Ἕν τα. τ. αν. να δ. 
ΎΤΙΠ. ΙΧ. 12. κακῶς ΥΙΤΙ. ττ. 5, 
πολιτευοµένοις 1. 1ν. ο. ΤΥ. τ. 7. 
πολιτευοµένους ὙΠ. ΧΙ. 11. ἄριστα 
1Υ. 1. 1. ὁπωσοῦν ΥΠ. ν. . 
οὕτω ΤΙ. Τν. 6. πολιτεύσονται τὰ 
πρὸς αὑτοὺς καλῶς Ἡ. υπ. 1. 
πολιτευθέντες αὐτοί ΤΙ. ΧτΠ. 1. 

πολίτης. ἁπλῶς ὀρίζεται τῷ µετέχειν 
κρίσεως καὶ ἀρχῆς ΤΤΙ. 1. 6. ἀρχῇ 
τινι διωρισµένος 11. τ. 5. ἐν δη- 
µοκρατίᾳ µάλιστα ΠΤΙ. 1. το. ἐν 
δηµοκρατἰᾳ ὢν ἐν ὁλιγαρχίᾳ οὐκ 
ἔστιν ΤΠ. 1. 2. ἕἑηπτητέος 111. 
1, ᾱ.. κου Π καπ σα. ὁ 
αὐτὸς ἀν]ὴρ καὶ πολίτης ἀγαθός ΥΠ. 
ντ. 2. οὗτος γὰρ πολίτης 111. γ. 
1. οὐ τῷ οἰκεῖν που ΤΙ. 1. 3. πό- 
τερον ᾧ κοινωνεῖν ἔξεστιω ἀρχῆς ΤΤΙ. 
ν. 1. πολίτου ἀρετὴ τὸ τὴν τῶν 
ἐλευθέρων ἀρχὴν ἐπίστασθαι ἐπ] 
ἀμφότερα ΠΤΙ. 1π. 15. ἐπεὶ πολι- 
τείαι πλείω καὶ πολίτου εἴδη πλείω 
1ΤΙ. γ. 5. παντός ΤΤΙ. Υ. 1. πο- 
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λίτου καὶ ἄρχοντος τὴν αὐτὴν ἀρετήν 
ΙΥ. χιν. 8. πολίτην. ἁπλῶς ΤΙ. 
1.6. ἐπίστασθαι ἀμφότερα καὶ µε- 
τέχειν ἀμφοῖν ΤΙ. 1ν. 11. ἕτερον 
καθ ἑκάστην πολιτείαν ΤΠ. τ. 9. 
ἤδη λέγομεν ᾧ ἐξουσία κοινωνεῖν 
ἀρχῆς βουλευτικῆς ἤ κριτικῆς ΠΤΙ. 1. 
12. πρὸς τὸ χρῆσω ΤΙ. π. 1. τὸν 
ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν καὶ θἀτέρου 
µόνον ΤΙ. ΤΠ. 1. πολῖται ΠΤΙ. 1. 2: 
ΧΤΠ. 2: ΧΙν. 7: Χν. 0. πολιτῶν 
πας πα πα ο να αα, 
ΥΤΠΙ. χι. 26. Ὑγνησίων 111. γ. 8. 
ἕνα τινα ΤΠΙ. Χνι. 3. παρὰ τῶν 
ΤΠ. πιν. 7. τὸ κοινόν 111. χιτ. 
12. πολίτας ΤΠ. 1. 2: ν. 2ο. ΥΤΙΙ. 
ΤΠ. 13. ἀγαθοὺς καὶ δικαίους 111. 
ΙΧ. 8. εἶναι µέν πως 111. 1. 5. ἐπὶ 
τούς 11. ΧΙν. 7. οὐ θετέον πάντας 
ὢν ἄνευ οὐκ ἂν εἴη πόλις ΤΙ. Υ. 2. 
τοὺς ἐν τῇ σπουδαίᾳ πόλει ΠΤΙ. τν. 
6. τοὺς λεγομένους 111. 1. δ. τοὺς 
οὕτω μετέχοντας ΤΤΙ. 1. δ. ἢ γὰρ 
οὐ πολίτας ἢ δεῖ κοινωνεῖν τοῦ συµφέ- 
ροντος 111. ντι. 2. 

πολιτικός Τ11Ι. ν. 1ο. ΙΥ. ΧΙΥ. 20. 
βίος ΤΥ. ΤΙ. 5. πολιτική 1. ΤΠ. 4. 
ΥΙ. κιν. δ. ΎΥ1ΙΙΙ. Χ. το. δύναμις 
1ΤΙ. ΧΠ. 1. κοινωνία ΥΠ. 1.2: ΧΥ. 
2. πολιτικοῦ ἀνδρός ΥΠ. ντ. 9. 
βίου ΤΝ. ΤΠ. 1. πλήθους ΤΥ. νι. 
9: Χ. 6. τοῦ πολιτικοῦ ΤΠ. 1. 1. 
ἔργον ΤΝ. τι. 12. πολιτικῆς Υ111. 
ΧΙ. 322. διανοίας ΤΝ. τ. 4. κοι- 
νωνίας ΤΙ. 1.1. ΤΠ. νιπ.2. 1ΙνΝ. 
ΤΙ. 3. συνέσεως ἔργον ΥΙ. Τν. 14. 
τῷ πολιτικῴ ΤΥ. τν: 38: ΧΙν. 13. 
πολιτικὀν 1. 1.2. ΤΠ. τπ.6: Χν. 
3. νι το ιδ κ ο ρα: 
Χγ. 10. ΎΠΙΙ. Ικ. ϱ. ἄνδρα 111. 
ΧΝΙΠ. 1. βίον ΙΝ. νι. 7. δίκαιον 
ΤΤΙ. ΧτΠ. 22. µκοινὸν καὶ µέσον ΥΠ. 
ΙΧ. 3. τὸν ὧς ἀληθῶς ΥΠ. τι. 3. 
φύσει ΤΠ. νι. 3: ΧνΠΙ. 1. πολιτι- 
κήν ἀρχήν ΙΙΙ. Τν. 14. ἐπιστήμην 
ΤΙ. υπ. 18. ἰσχύν ΤΙ. χιτ. 15. 
φιλοσοφίαν ΤΤΙ. Χπι. 2. πολιτικῶν 
κι πι στου πα ακε νο ανα 
ΧΙιν. 13. ΙΙΙ. τ. 1. δικαίων ΤΤΙ. 
ΧΠ. 3. ἐπὶ τῶν ΤΙ. χι. 7. περὶ 
τῶν ΥΠ. ΧγΙ. 5. πολιτικοῖς 1. ΧΙ. 
13. ΥΙΠΠ. χι. 14. µπολιτικαῖς 
ἀρχαῖς 1. Χτι. 2. ΤΠ. κ. {: Χνι. 
7... πολιτικὰς ἀρχάς 11Ι. γι. ο. 
ΤΥ. 1Π. 1. παρὰ τάς ΥΠ. Χγ. 2. 
πράξεις ΤΝ. τικ. 4: χι. 2. Ὁ. ΤΠ. 
7. πολιτικωτέρα ΙΙΙ. νι. 3. πολι- 
τικώτερον 11. ΧΙ. 14. 

πολιτικῶς Ι. χτι. 1. ΤΠ. τ. 1. ΤΝΥ. 
1. 7. 

πόλιτι. ἐκ πολίτιδος ΤΤΙ. τι. 2. ὁ ἐκ 
πολίτιδος ἐν τισι δηµοκρατίαι; πο- 
λίτης ἐστω ΤΙ. ν. 7. 

ΙΝΡΕΧ ο αβΕΕΕΚ ΠΟἨΠΡΕΣ. 

πολιτοφύλαξ. (οἵἳ) πολιτοφύλακες ΥΤ11. 
νι.6. πολιτοφύλακας ΤΠ. ντ. 2 

πολλάκις ΤΙ. ΥΠ. 18: ΙΧ. 2, 19. ΤΠ. 
ΧΠΠ. 19. ΥΠ. τν. 9, 16. Υ1ΙΙ. 
ΤΠ. 6, 1ο: ΥΙ. 12. 

πολλαπλάσιος (ὄχλος) ΤΠ. νι. 6. 
λαπλασίου Υ1ΠΙ. νι. τ7. 
πλάσιον Υ ΠΤΙ. ντ. το. 

πολλαπλάσιωσι». πολλαπλασίωσω 
ΥΤΠΙ. 8, 1ο. 

πολλαχοῦ ΠΤΙ. 1. 4. ΥΠ. τν. αι. ΥΤΠΙ. 

πολ- 

πολλα- 

Σ, 14. 
πολλαχῶς ΤΙ. 4, 4. 
πολλοστήημόριος. πολλοστημµόριον ΝΤΙΠ. 

ΥΠ. 1Ο. 

πολυανθρωπία. σώζει τὰς δημοκρατίας 
ΥΤΠ. νι. 5. πολυανθρωπίᾳ ΤΥ. τν. 
13. πολυανθρωπίαν ΤΥ. νΙ. 1, 7. 

πολυάνθρωπος ΙΥ. Ἱν. 6. πολυάν- 
θρωποι« αἱ πολιτεῖαι δηµοκρατίαι 
ὙΤΙ. ν.δ. πολυανθρωποτέραυς ΥΠ. 
ντ. Ρ. 

πολυκοιρανίη. πολυκοιρανίην ποίαν ΥΠ. 
τν. 27. 3 

πολυλογία. πολυλογίας ΥΠ. Χ. τ. 
πολυµερής. πολυμεροῦς ΥΙΠΙ. κ. 16. 
πολύοχλος. πολύοχλα ΥΙ. 1Υ. 01. 
πολύπου». πολύποδα ΤΠΙ. χι. 2. 
πολυπραγµατέω. πολυπραγματούσης 

ΥΠ. αν. 6. 
πολύς. πολύ Ι. ν. 11. ΤΠ. χτ. 5: 
παπ,ιο Ἱντ ιδ πεσααι. 
ΧΙν. 13. ΎΠΙΠ. ν. 6. τὸ πολύ 111. 
ΧγΥ. δ. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ ΥΠ. τν. το. 
πολὺν χρόνον 11. ΙΧ. 11. πολλὴν 
λίαν οὐσίαν 11. ΙΧ. 14. πολλοί ΤΤΙ. 
ΧγΙ. 1. πολλοὶ πολλοῖς ΤΠ. χνι. 
12. οἱ πολλοί 1. νΠ. ιο, 10. 
ὙΎΤΙΙ. ΤΠ. 14. τοιοῦτοι καὶ νῦν ΤΙΙ. 
γ. 3. (αἱ) πολλαί ΤΙ. χγ. 1. ἐκ 
πολλῶν ΤΠ. χι. 18. ἐπί ΥΤΙΙ. ν. 
1. πολλῶν ὄντων 111. χι. 2. τῶν 
πολλῶν ΤΙ. ΧΠΙ. δ. πολλούς 111. 
ΧΝΙ. 11. τοὺς πολλούς ΤΠ. χι. 2. 
ΎΠΠ. ΧΙ. 33. τὰ πολλά ΤΙ. ντ. 
14. 

πολυτεκνόω. ἵνα μὴ πολυτεκνῶσι ΤΠ. 
νὰς, Ὁ. 
πολυτελής. πολυτελεῖ κόσμῳ ΤΙ. ΤΠ. 1. 
πολυφιλία. πολυφιλίας Τ1Η1. χπτπ. 24. 

πολυφιλίαν ΤΙ. ΧΙΠ. 15. Ὥτᾶι 
πολυφιλίαις ΥΙ. νι. τ1. 

πολύχειρ. πολύχειρα ΤΤΙ. χι. 0. 
πολύχρηστος. πολυχρήστους Υ. ΤΠ. 

«8 
πολυχρόνιος ΥΙΙΙ.Χ. 26. πολυχρονίους 

ὙΥΤΙΙΠ. νιπ. 12: Χ. 56. πολυχρονι- 
ωτέραν Υ111. ΧΙ. 3, 34. πολυχρον- 
ίωτεραι ΥΠ. ΧΙ. 14. πολυχρονι- 
ωτέρας Υ1. ΧΥ. 1. 

πονέω. πονοῦσι ΙΥ. Χνι. 7. πονούντων 
ΥΠ. χι. 10. (τοῖ) πονοῦσι ΙΥ. 
ΧΥΠΙ. 6. πονοῦντας ὀλίγα ΤΙ. Υ. 3. 



ΙΝΡΕΧ ΟΕ αΡΒΕΕΚ ἨΟΒΡΡΒ, 

πεπονηκότες ΥΙΤΙ. ΙΧ. 12. πεπο- 
νηµένην τὴν ἕξιν ΤΥ. Χνι. 13. 

πονηρία (ἡ πονηρία) ἄπληστον ΤΠ. ΥΠ. 
1ο. 
λε πονηροκρατουµένην ΥΠ. 

ντῃ. 5. 
πονηρός Υ. νι. 16. ΥΙΤΙ. ΙΧ. 2. ὀλίγον 

πονηρὸν παρορᾶται Υ ΤΙ. 1ν. 17. μὴ 
πονηρὸν ἀλλ᾽ ἡμιπόνηρον ΥΤΠΙΙ. χι. 
84. πονηροί ΥΙΤΙ. ΧΙ. 13. πονηρῶν 
ΥΙΠ. ν.α. 

πονηρόφιλος. πονηρόφιλον (ἡ τύραννι») 
ΝΕΤ πε τα. 

πόνος. πόνος Ὑ. ΙΨ. 0. πόνου Ὑ. ΤΠ. 
4. πόνων Υ. ΤΠ, 4: . 1Ο, 13. πό- 
νοις ΤΝ. Χνι. 13. Ὑ. ΙΥ. 1. πόνους 
ἀναγκαίους ΤΝ. αντ. 4. πρὸς 
ἀνάγκην Υ.. 1ν. 7. 

πόντο». πόντῳ ΥΙΠΤΙ. ττ. 13. 
πορεία. πορείαν ποιεῖσθαι ΤΝ. ΧΝΙ. 14. 
πορθµευτικός. πορθµευτικόν ΥΠ. 1ν. 21. 
πορίζω. μισθὸν πορίζουσω ΥΠ. ΧΙΠ. 6. 

ἐπόριζον ὙΠ1Ι. Υ. 2. πορίζῃ τροφήν 
1. ΥΠΠ. 1ο. ὙΠ. ΧΙΠ. ϱ. πορίσαι 
ΤΠ. πιν. 12. πορίζοντες ΤΙ. ΥΠ. 
ΙΟ. πορίσασθαι Ι. ΥΠ. 2. 

πόρος. πόρον 1]. ΧΙ. ΙΟ. πόρων Ι. ΧΙ. 
13. πόρους Ι. ΧΙ. 12. 

πόρρω ΤΙ. τν. 1. ΥΙΠΤΙ. να. 14: ΤΠ. 
δ. πόρρω λίαν ΣΥ. νι. 5. τὸ πόρρω 
11. Χ. 15. πορρώτερον Ι. ΧΙΙ. 13. 

ποσαχῶς ΥΙ. 1. 8. 
πόὀσις 1. ΧΠΠ. 1. ΤΥ. ΧνΙ. 18. 
πόσο». ἐν τῷ πόσῳ ΤΥ. 1. 5. τῷ πόσῳ 

χρήσιµον ΤΙ. 1. 3. τὸ πόσον 11. 
ΤΤΙ. 6. πόσαι καὶ ποσαχῶς ΥΠ. 1. δ. 

ποταγωγίς. ποταγωγίδες Υ11Ι. χι. 7. 
ποταμός. ποταµόν ΤΝ. ΧνΤΙ. 3. παρὰ 

τόν ὙΠΠ]. ν. 9. µποταμοὺς τοὺς 
αὐτούς ΠΤΙ. τ. 6. 

ποτέ ΠΠ. ντπ. 22. ΤΠ. 1Υ. 11: ΧΙΠ.ΙΟ. 
πότερος. πότερον ΤΙ. ΧΙΠΙ. 4, 11: ΧΙΥ. 

1: Χγ. 9. 
ποτέρω». ἔχει ΤΥ. τι. 6. 
που ΙΤΙ. τ. 2. 
πούς ΥΙΤΙ.ΤΙΠ. 6. πόδα ΤΙ. ΧΙΠ. 21. 

ποσί ΤΠ. Χνι. 12. ἐκ τῶν ἐν ποσί 
ΤΙ. ν. 4. πόδας ΤΠ. χνι. 12. 

πρᾶγμα. πράγµατος ΤΥ. 1. 8. 
τὸ πρᾶγμα ΎὙΠ. Χγ. 9. (τῶν) πραγ- 
µάτων ΙΙΙ. τ. δ. ἐπὶ τῶν ΤΠ. τς. 
8. τοῖς πράγµασι ΤΠ. ΙΧ. 2. ΥΠΤΙ. 
ΧΙ. 20Ο, 32. τοῖς αὐτοῦ Ι. ΧΙ. 12. 
τῶν ἐν τοῖς Υ11Ι. ντ. τ2. 

πραγματεία. πραγµατείαν πᾶσαν περὶ 
“πόλω ΠΠΙ.1. 1. τῶν ὄψων Υ. ν. 6. 
τι’ ἄλλην διανοητικήν ΥΠ. ΧΥ. /. 

πραγµατεύομαι. πραγµατευοµένων ΤΠ. 
1Π. Ο. 

ὐµ.μ.-α. πραγµατευτέον τῷ νο- 
µοθέτῃ ΤΙΝ. χτν. 8. Υ. τ. 1. 

πρακτικός (βίος) ΤΥ. 1. 5: 111. 7. πρα- 
κτικόν Ι. ΙΥ. 4. πρακτικά Υ. ΥΠ. 3. 

κατὰ 

4τὸ 

πρακτικάς (διανόια) ΙΥ. τῃ. 8. 
πρακτικώτερον Υ1ΠΙ. Χ. 34. 

πρακτός. τῶν πρακτῶν ΙΥ. ΧΙν. 12. 
πρᾶξις. πρᾶξίς τι τέλος ΤΥ. τπ. 8. 

πράξεως ΥΙΤΙ. κ. 26. πρᾶξω ΥΠ. 
Χγ. 3. ΥΤΠΙ. νι. ϱ. αἱ πράξεις ΥΤΙ. 
νΙΤΙ. 11. περὶ τῶν καθ’ ἕκαστον 11. 
ντ. 22. τῆς πόλεως ΤΥ. 1ν. 12. 
πράξεων ΠΤΙ. ΧΙν.ο. ὙΠΠ. Χ. 32. 
δὺ ἄλλων ΤΥ. Χντι. 4. μὴ γιγνοµέ- 
νων ΥΠ. Υ1ΙΙ. 0. πολιτικῶν ΤΠ. χτῃ. 
τ. τῶν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ΥΙΤΙ. Χ. 3. 
τῶν καλῶν χάρυ ΤΤΙ. ΙΧ. 14. καλαῖς 
πράξεσιω ΎὙ. ν. 17. πράξεις ΥΠ. 
ντ. δ, 31. ΥΙΤΠΙ. ντ. 1: ΣΙ. 27. 
ἀνάλογον ἔχειν ΤΝ. ΧΙν. 11. δικα- 
νικάς Τ1ΠΙ. 1Υ. 11. ὅσας ὁ τύραννος 
ἔπραξεν 111. Χ. 2. τὰς τῆς ἀρετῆς 
Ύ.1. 2: ΤΠ. 4. τὰς τῶν ἐλευθέρων 
ΙΥ. Χνι. 13. τὰς ὕστερον Υ. νΙ. 6. 

πρᾷος. πρφᾳοτέραν τὴν ἀπορίαν ΤΙ. ΤΠ. 
4. 

πραότης. πραότητος Υ. Υ. 18. 
πρᾶσι». πρᾶσιν Ὑ. ΤΠ. 12. τὸ περὶ 

τὰς πράσεις ΥΙ. 1Υ. το. 
πράττω. πράττει Ύ. Τ. 6. πράττουσι 

ΥΤΙΠΙ. 1. 6. χι. 6. πράξει πρᾶξιν 
1Ι. Υ. 1Ο. ἄριστα πράττοι ΤΝ. τι. 
5. πράττει ΙΙ. 1ν. το. ΤΙ. χνι. 
π ἓν. χα, Ἱ. ' ἄριστα Τν.α, τ. 
κατὰ ταύτας ΠΥ. 1. Το. κυρίως ΤΥ. 
ΤΠΙ. δ. ὅ τι ἂν ἐθέλῃ Ὑ ΤΙ. 1ν. 7. πρὸς 
τὸ πράττειν 111. ΥΠ. 1. τὴν πόλιν 
πεπραχέναι τὴν πρᾶξω ΤΤΙ. τ. . 
πράττων ΠΤΙ. Χνι. 12. Υ. νΙ. 15. 
ΥΤΤΙ. χι. 7. µμµηδέν ΤΙ. αν. 15. 
πράττοντας 111. χνι. τι. ᾖτὸν εὖ 
πράττοντα ΙΙ. ΤΠ. 6. πράττουσαν 
καλῶς ΙΥ. 1. 11. πράττοντες Τ1Τ. 
Χν. 0. πράξας ΠΤΙ. νι. ϱ. πράτ- 
τεσθαι ΥΠ. ΥΠΙ, 1Ο. πραττοµένην 
ὙΤΙΠ. ΥΤΠ. 1Ο. πραττοµένοις ΥΠ. 
στα, 11, 

πράως. ΤΙ. νι. 9. 
πρεπόντως ΤΥ. ΧΙ. 11. 
πρέπω. πρέπει ΤΥ. ΙΧ. 9: χπ. 3. Υ. 

ΤΠ. 1: ΥΠ. 12. πρέπον ΙΤΙ. χντῃ. 7. 
τὸ πρέπον Ὑ. νι. 8: ΥΠ. 13, 16. 
πρεπούσῃ ΤΥ. Χνι. 18. 

πρεσβεία. κατὰ πρεσβείαν Τ. Χ1Ι. 3. 
πρεσβύτερο». τὸ πρεσβύτερον 1. ΧΙ. 1, 

3. ΤΝ. ΧΙν. 5. πρεσβύτερο ΥΙΠΙ. 
γΙ. 3. πρεσβυτέρων ΤΥ. ΧΙ. 4. Ὑ. 
ντ. 14. 1]. ΥΠ. 3. πρεσβυτέροις 
ΙΥ. Ἱχ. 6: ΧγΙ. 3. πρεσβυτέραις 
1Υ. ΧνΙ. 8. πρεσβυτέρους Ν. νι. Λ. 
πρεσβύτατον Υ ΤΙ. νι. /. 

πρεσβευτής. πρεσβευταί ΥΠ. χΧγ. 3. 
προάγω. προήγαγεν ΤΙ. ΧΠ. 4. προα- 

γαγεῖν Υ. Υ. 1. προαγαγοῦσω 1ΠΠ1. 
ΧΠ. 4. προάγεται ΙΤ. ΙΧ. 18. 

προαἰρεσι». ἡ τοῦ συζην ΠΠ. τα. τ1. 
προαιρέσεως Ι. 11. 2. ΤΠ. 1Χ. 21. ΤΥ. 



474 

ΧΠΠ. ϱ. ΥΠ]. Χ. 20. προαίρεσιν 
ΤΙ. Χπι. 5. τῆς πολιτείας 11. ια. 5. 
τοῦ ἕῆῶν κατά 11Ι. ΙΧ. 6. τοῦ µο- 
νάρχου ΠΤΙ. Χνι. 12. 

προαιρετέο». προαιρετέον Υ. ΥΠ. 1. 
προαιρετικό». προαιρετικοὶ τοῦ πλεο- 

νεκτεῖν 11. ντι. 9. 
προαιρέω. προαιρεῖται ΥΙΠ. κ. 26. 

προαιρούµεθα ΙΙ.Ι. 1. προαιροῦνται 
Ὑ11ΤΙ. 1. δ: ΧΙ. 3ο. προῃρούµμεθα 
ὙΙ. 1ψ. δ. προειλόµεθα Υ1ΤΙ. 1. τ. 

προαιρεῖσθαι Ὑ1. ΧΙν. 14. προαιρού- 
µενος 111. ΧΤΠ. 12. προῃρήµεθα ΤΥ. 
απ Ν 

προαισθάνοµαι. προαισθανόµενο»1. 1Υ.3. 
προανακρίνω.προαγακρύνει ΥΠ. Χιν. 7. 
προβαίνω. προβαίνειν μὴ πέρα ΥΠ. 1Υ. 

1 

ολη, προβάλλουσι 111. ΧΤΠ. 11. 
πρόβλημα Ἡ. νπ. 16. ΤΠ. ΧΙΙ. 29. 
προβουλεύω. προβουλεύσωσω ΎΠ. ΧΙΥ. 

14. προβουλεύεν ΥΙ. ακν. τι. ΥΠ. 
ντι. 17. 

πρόβουλο». πρόβουλοι ΥΠ. ντ. 17. 
καθεστᾶσιν ἐπὶ τοῖς βουλευταῖς ΥΠ. 
Χν. 12. . προβούλων ΥΠ. Υ1ΠΠ. 24. 
ἡ τῶν ΥΙ. ΧΥ. 11. προβούλους ΥΠ. 
ΧΙν. 14: ΧΥ. 11. 

πρόγονος. προγόνων Υ1ΠΠΙ. τ. 7. 
προεδρία. προεδρίᾳ ΥΠ. 1Υ. 26. 

δρίαν Υ ΠΤΙ. ντΠΠ. 21. 
προεθίζω. προεθίζεσθαι Ὑ. 1. 2. 
πρόειµι. προϊοῦσα ΤΠ. τ. 2: Ὑ. 14. 

προϊῖουσιυ ΙΝ. ΧΥ. 1ο. 
προεισάγω. προεισάγεώ ΤΥ. ΧΥΠΙ. 12. 
προέρχοµαι. προέρχονται 111. ΙΧ. 1. 

προελθεῖν ΥΤΠΙ. Χ. 28. 
προερῶ. προειπών Υ. ΤΠ. 9. 
πρὀθεσις. τὰς προθέσει τῶν ἀναγε- 

γραμµένων Υ 11. ντ. το. 
προθύµως ΥΠ. ΥΠ. 12. 
προίηµι. προϊΐεται Υ111. ΧΙ. 18. προεῖτο 

τὴν ἀπορίαν τῶν ἐπιεικῶν 11. ΧΙ. 12. 

προε- 

πρόωνται ΥΙΙΙ. ΥΠ. 11. προιέµενος 
γι αι αδ. 

προϊξ. προῖκας 11. ΥΠ. 3. διδόναι µε- 
γάλας ΤΙ. ΙΧ. 15. 

προϊστημι. προειστήκεσαν ΠΤΙ. ΧΙν. 9. 
προκάθηµαι. προκάθηται τοῦ πλῆθους 

ΥΤΙ. ντπ, 17. 
προκαλέω. προκαλεῖται ΤΝ. ΧΙΙ. 1. 
πρόκειµαι. προκεῖσθαι 1Υ. Χ. Τ4. τὸ 

προκείµενον ΤΗΥ. ΧΙΠ. 4. ἍἨΆπροκει- 
µένης ΤΙ. τχ. 1. 

πρόκλησις. τὴν πρόκλησω ΥΠ. ΤΥ. 89. 
πρόκριτος. ἐκ προκρίτων ΥΙ. ΧΙΥ. 1Ο. 
προνοία. ἐκ προνοίας ΥΠ. ΧνΙ. 3. 
πρόξενος ΥΠ. τν. 6. 
προοδοποιέω. προοδοποιεῖν ΤΝ. ΧΥΙΙ. 6. 

προῳδοπεποιηµένος 11. ΙΧ. 11. 
προπαιδεύω. προπαιδεύεσθαι Υ. 1. 2. 
προπηλακίζω. προπηλακίσαι Υ 11. Χ. 

16. 
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προπολεµεω. τὸ προπολεμοῦν ΤΤ1. ντι. 
4. µέρος ΤΙ. νι. 2: ντΠ. 2, ΥΠ. τν. 
13. προπολεμοῦντες ΤΙ. ντΠ. 1. 
προπολεμοῦντας ΥΠ. Τν. 18. τὸ 
προπολέμησον ΥΠ. 1ν. το. 

προσαγορεύω. προσαγορεύει ΤΙ. ττ, 7. 
προσαγορεύουσω ΤΙ. 1ν. το. ΤΠ. χτν. 
14. προσηγόρευσεν Ι. ΧΙΙ. 3. οὕτω 
προσαγορεύῃ 111. ΤΠ. 4.  προσα- 
γορεύσειεν ὙΠ. Τν.2. προσαγορεύειν 
ὙΙ.ΝΠ. 2. προσαγορευόντας ΤΙ. τ1τ. 
6. προσαγορεύεται ΥΠ. ΥΠ. 1. προ- 
σαγορευοµένης ΥΠ. 1. Ί. προσα- 
γορευθῃ ΙΥ. χνι. 18. 

προσάγω. προσήγετο ΥΠ. τν. . 
προσάγειν ΙΥ. ΧΝΤΙ. 4. πρὸς τὸν 
δῆμον 11. Χι. 5. τὸ μὲν, τὸ δὲ µή 
ΤΙ. ΧΙ. 6. Ἠπροσάγοντας Ὑ. π. 4. 
προσάγεσθαι τοῖς νόµοις ΥΠ. χπ. 4. 

προσαγωγή. ἐκ προσαγωγῆς ΤΥ. αντι. 
3. ΝΙΠΙ. τι. 17: ντῃΠ. 12: ΧΙ. 27. 

προσακτέο». προσακτέον Υ. ν. 24. 
προσαναπληρόω. προσαναπληροῦντες Ἱ. 

ντῃΠ. δ. 3 
προσαπορέω. προσαπορήσειεν ΤΠ. τ. 

4. 
προσάπτω. προσάπτουσι Ι. Χτ. 8. 
προσαρμόξζω. προσαρµόσαι ΥΠ. χτ. 2. 
προσγίγνοµαι. προσγεγένηνται ὙΤΙ. 

ΠΠ. 5. 
προσδέοµαι. προσδεῖσθαι ΤΠ. ντ. 

18. 
προσεδρεύω. προσήδρευον Υ. τν. 4. 

προσεδρεύειυ Υ. 11.5. ὧς πρὸς ἴδιον 
ἑκάστου προσεδρεύοντος ΤΙ. ν. 6. 

πρόσειµι. πρόσεστι 1ΤΙ. χν. 5, 
πο προσευθυνοῦσαν ΥΤΙ. ντττ. 

τό. 
προσεφέλκω. προσεφέλκεται ΤΠΙ. ν. 7. 
προσέχω. προσέχωσι τὸν νοῦν ΥΤΠΙ. 

ΧΠ. 16. προσέχει τῷ πολλῴ χρόνῳ 
ΤΙ. ν. τό. 

προσηγορία. (ταύτης) τῆς προσηγορίας 
τυγχάνοντας 111. 1. 2. 

προσήκει ΙΙ. Ιν. 5: ντ. 5. ΤΥ. 1.1: 
Υ. 3: Χν. 2. προσήκεν ΤΝ. τν. 4. 
προσήκουσαν ΙΤΙ. χντῃ. 2. ΤΥ. 1. 1. 
Ύ. ΥΠ. 11. πλέον ΤΥ. Χαντ. το. 
τῶν προσηκόντων 1. ΧΙΠΠ. 5. 

προσηκόντως ΤΥ. νι. 6. 
προσκαλέω. προσκληθέντα ὙΠΠΙ. χκτ. 

4, 
πρόσκειµαι. προσκεῖσθαι ΥΠΠ. ντ. 5. 
προσκρούω. προσκρούοµεν ΤΙ. ν. . 

προσκρούοντες (ἀλλήλοις) ΤΙ. ν. 4. 
προσλαμβάνω. προσλαμβάνει ΥΠΠ. 1Υ. 

16, 17. προσλαμβάνοντες ΥΤΠΙ. 1Υ. 
2. προσλαβὼν τὸν δῆμον ΥΤΙΙ. κ. 
32. προσλαμβανομένου ΥΤΙ. τ. 8. 

προσλείπω. τὸ προσλεῖπον τῆς φύσεως 
ΙΥ. χνῃ. 15. 

πρόσοδος. προσόδου χάρω ΤΝ. νι. ῃ. 
πρόσοδον μὴ εἶναι Υ1. νΙ. 4. πρόὀσ- 
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οδοι Ὑ1Ι. ν. 5. τῶν κοιῶν ΥΤΙ. 
ΥΠΠ. 6. προσόδων ΤΠ. Υ. 8. κυρίαν 
(τῶν) ΥΠ. Χν. 22. (μὴ) οὐσῶν ΥΠ. 
γΙ. 3. Ἠπροσόδους ὙΠ. νιΠ. 21. 
ΥΠΠΙ. ν. 5. : 

προσοικέω. προσοικοῦσω 1. ΥΙΠΙ. 7. 
προσοιστέο». προσοιστέον Υ. ΤΝ. 7. 
προσπίπτω. πρὸς τὰ προσπίπτοντα ΠΤΙ. 

αν. η. 
προστάτης Υ11Ι. νι. 1. προστάτην 
ΥΠ. νι. 4. υνέµειν ΤΙ. 1. 4. οἱ 
προστάται τοῦ δήµου ΥΙΤΙ. ν. 8. 

προστάττω. προστάττειν 1. ΧΙ. 13. 
ὙΙ. Χγ. δ. προστάξαντι ΤΥ. ΧνΙ. 
14. 

προστίθηµι. προστίθησι ΤΙ. χνι. 5. 
ΥΙ. τν. 12. προσθῶμεν Υ. νΙ. 1ο. 
προσθεῖναι 11. νι. 7. προστιθέντας 
1Η. 1. 5. Ἠπροστιθέμενον ΥΠ. χι. 
1ο: ΤΠΙ.πε 31. 

προσχράοµαι. προσχρώµεθα ΤΙ. Υ. 4. 
πρόσχωρος. τοῖς προσχώροις 11. ΙΧ. 3. 
πρόσωπον. προσώπου Υ. νΙ. 14. 
πρότερος. πρότερον 1. τ. 12. ΤΠ. χγ. 
πο η ιο νε. ο αλ: Ῥ. 
8δ. πρότερον μὲν εἶτα ΤΙ. Χ. 6. οἱ 
πρότερον Υ. ΤΠ. 7: ΝΙ. 1Ο. Ἠµόνος 
τῶν πρότερον ὙΠ. Χι. 10. τις καὶ 
τῶν ὙΠ. Π. 3. τῶν προτέρων 1Π1. 
ΧΤΙ. 9. 

προύπαρχω. προὐπάρχει ΥΙΤΙ. κ. 6. 
οἱ προὐπάρχοντες νόμοι ΥΙ. ν. 4. 

᾿ προύὐποτίθημι. προὐποτεθεῖσθαι ΜΥ. 1Υ. 
3. 

πρόφασις ὙΙΠΠΙ. χΧ. 7. προφάσεως 
χάρω ΥΠ. χιπ. 1. 

προφέρω. προφέρεω (τὰ δίκαια) ΤΙ. 
ΧνΙΙ. 6. 

πρύμνη. πρύμναν ΤΙ. ΧΤΠΙ. 21. 
πρυτανεία. ἐκ τῆς πρυτανείας ΥΙΤΙ. ν. 

8 
πρύτανις ΥΤΤΙ. ν. δ. πρυτάνει ΥΠ. 

ΥΤΠ. 29. 
πρωρεύς Ι. 1ν. 2. ΤΤΙ. 1Υ. 2. 
πρωταγωνιστέω. πρωταγωνιστεῖν (τὸ 

καλόν) Υ. τν. 5. 
πρῶτος. πρώτη ΙΙΙ. ΧΙ. 10. τοῦ πρώ- 

του ΎΤΙΙ. 1. ΙΠ. πρώτης ΥΠ. π. 2: 
1Υ. 12. ΥΠ. ΧΙ. 7. πρῶτον ΠΤΙ. 
ΧΥΙΙ. 3. εὐθὺς πρῶτον ΙΥ. χΙν. 2. 
πρώτην ΤΙ. χι. 1ο: ΧΥ. 2. ΤΥ. ΤΥ. 
11. πρῶτοι ΥΠ. 1ΙΥ. 5. ἐπὶ τῶν 
πρώτων ΙΙ. π. 3. ἐν τοῖς πρώτοις 
(λόγοι) 1ΤΙ. ΧνΙΠ. 1. τοὺς πρώτους 
11. ντ. 21. ΤΙ. ΧΙΥ. 12. πρώτιστα 
πεις ὁ 

πτηνός. ζῴων πτηνῶν Ι. χι. 2. 
πυθµήν Υ1ΠΠΙ. χιτ. 8. 
πυθόχρηστον ΠΥ. ΧΙ. 2. 
πύλη. πυλῶν ΥΤΙ. ντῃ. 14. 
πύργος. πύργοις ΤΥ. Χπ. 1. 
πωλέω. ἐπώλει Τ. ΧΙ. 11. πωλεῖν ΥΤΙ. 

τν. 9: ΥΠ. 3. 

4τὅ 

.. 

ῥάδιος. ῥᾳδία Ὑ11]. κ. 38. ῥάδιον 1. 
πι.ο. ΤΙ. Υ. 23, ῥάων ΤΙ. Υ. 3. 
ῥάον ΥΤΙ. τπτ. 6. ῥάω ΝΥΙ. 1. 6. 
ῥάστη ὙΠ. χι. 4. ῥᾳδίως ΤΙ. ντῃ. 
ασ ο ο να ντα, τα: χτι, 
ΤΙ. ᾖῥᾷον ΥΤΙ. τῃ. 6. 

ῥᾳθυμέω. ῥαθυμόυσας ΤΥ. ΧνΙ. 14. 
ῥάθυμος. ῥᾳθυμοτέρως ΤΥ. Χνι. 1. 
ῥαστώνη. πρὸς τὰς ῥαστώνας 1. ΝΤΙΠ. 

5. 

ῥέπω. ρέπουσι ΥΠ. νΠΠ. 5. 
ῥητορική. (τῇς) ρητορικῆς ΥΙΙΙ. ν. 7. 
ῥήτωρ. ῥήτορα 1. νΙ. 2. 
ῥιγόω. µῥιγῶσι Ἡ. υπ. 13. (τὸ) 

ῥιγοῦν ΤΙ. ντι. 11. 
ῥίζωμα. ῥιζωμάτων Ι. νι. 7. 
ῥί ΥΙΠΙ. τχ. 7. 
ῥοπή. ποιεῖ ῥοπήν ΥΠ. χι. το. 
ῥυθμός. ῥυθμόν ΙΙ. ν. 14. ῥυθμῶν Υ. 

ντ τα”. 
25: ΥΙ. δ. 
Τ. 

ῥυθμοῖς Ύ. γ. 18, 
ῥυθμούς Υ. ν. 23: ΥΠΠ. 

Σ. 

σαμβύκη. σαμβῦκαι Ύ. νι. 13. 
σαφής. σαφέστερον Υ. ΥΠ. 3. 
σαφῶς ΤΠ. νι. 8. 
σεµνόφ. σεμνόν Ι. ΥτΙ. 4. ΤΝ. τπτ. 2. 

ΥΤΙΙ. κι. 21. σεμνῴ ΥΙΠΙ. χι. 11. 
σηµαίνω. σηµαίνει τοὔνομα 111. 1ν. 12. 

σηµαίνειν Ι. ΤΙ. 11. 
σημεῖον 1. Ἱτ. τα. ΤΙ. τπτ, 1: ντ. 
ποια ο. ἄν ο: κ.θ.. ν. 
πι ο να ατα Τα τα, 
Ύ1ΙΙ. νι. 1ο: Χ. 33. οὐδέν ΤΙ. χ. 
12. µεγάλης πόλεως ΤΥ. τν. 6. 
σημεῖα Ύ. Υ. 29. 

σιγή Ι. ΧΤΠΙ, 11, 
σιδηρεῖον. τῶν σιδηρείων 1. Χτ. 11. 
σίδηρος ΤΝ. ΧΙν. 22. σίδηρον 1. ΧΙ. 

αχ. ἩΤ. ν. αὔ, 
σιδηροφορέω. ἐσιδηροφοροῦντο ΤΙ. ντΠΠ. 

19. 
.. σιµόν ΥΙΤΙ. τς. 7. 
σιτοµέτρης. σιτοµέτρας ΥΠ. ΧΥ. 3. 
σκέµµα ΤΤΙ. χν. 2. 
σκέπασµα ΤΥ. ΧΥΠΠ. 3. 
σκεπτέος. σκεπτέον ΙΤ]. τ. 2: νΙ. 1: 
αν κ. Χνοτ τν κπεισσ σαι, 
τπ. 4. ΥΠ. 1.1. 

σκέπτοµαι. σκέψαιτο 1. τν. 02. 
σκέψασθαι 1. ΧΙν. 1. ΤΥ. 1Χ. 
1. σκεψάµενον 11. ντ. 17. 
ψαµένους Ὑ. νι. 6. 
ἐσκέμμενοι ΥΠ. τ. 4. 

σκεῦος. σκευῶν Υ. ΤΠΠ. 12. 
σκέψις ΤΙ. νι. 22. Υ. ΤΙ. 2. 

περὶ πόλεως ἰδεῖν ΤΙ. 1. τ. κ(ἡ 
σκέψι) Χρήσιμο 111. τῃ. 6. 
σκέψεως 11. 1. 2. ΤΥ. π. 3. τῆς 
προσηκούσης ΤΥ. ΤΠ. 18. σκέψυ ΤΠ. 

σκε- 

σα, χμ, η. 
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νπι, 35. ΙΥ. 1. 2, ἑτέραν Τ. 
νΙΠ. 16. τὴν σκέψω ἐποιούμεθα ΥΠ. 
Χ. 1, ποιήσασθαι 1Η. ντ. 2. 
ποιητέον 111. Χνι. 1. σκέψεις ΤΠ. 
ΙΧ. 1. 

σκληρός. ἐπὶ τὸ σκληρόν ΤΙ. ΙΧ. 24. 
σκολιός. σκολιῶν μελῶν ΙΙΙ. χιν. το. 
σκοπέω. σκοπεῖ τὸ ἀγαθόν ΤΠ. νι. 8. 

σκοποῦμεν 11. ΙΧ. 12. ΤΙ. χιπ. 6. 
ΥΤΤΙ. τι. τ. ἐσκόπει ΤΙ. νι. ο. 
σκοπεῖν Τ. νι. 15. ΤΤΙ. χτ. 6. 
Ύ., ν. 8. σκοπεῖν τινα πάλιν τὸ 
αὑτοῦ ἀγαθόν ΤΙ. νΙ. 0. σκοποῦντες 
ὙΊ. χι, 18. σκοπουµένοις ΤΥ. 1. 
6. 

σκοπός Ὑ. νι. 16. ΥΠ. χι. 93. 
βασιλικὸς τὸ καλόν ὙΤΠ. κ. 9. 
τυραννικός (τὸ ἡδύ ὙΠΠ. κ. ο. 
τὸν σκοπόν 1Υ. ΧΙΠΙ., 2. σκοποί Υ. 
ντ. 13. 

σκυτεύς. σκυτεῖς ΤΙ. Τ. 5. σκυτέων 
καὶ γεωργῶν ΥΙ. Τν. 12. 

σκυτοτοµέω. σκυτοτομεῖν ΤΙ. χι. 13. 
σκυτοτόµος 1. ΧΙΠ. 12. ΤΙ. ΙΧ. 1ο. 

σκυτοτόµον ΥΙ. 1ν. 12. σκυτοτόμοι 
1. α... 

σκύφος. σκύφον ΤΥ. Τ. 11. 
σκωλητοτοκέω. σκωλητοτοκεῖ 1. Υ1ΠΠ. 

Το. 
σµικρὀς. πανὺ σμικρῶν ΥΙΤΙ. πτ. 16. 
σµικρότης. σµικρότητα ΤΥ. 1Υ. το. 
σοφία. σοφίας 1. ΧΙ. 1Ο. σοφίαν Ι. ΧΙ. 

σοφίζοµαι. σοφίζονται ΥΠ. χΙΠ. 1. 
σοφίζωνται Ἡ. Υ. 109. σοφίζεσθαι 

τα ξ, 
σύφισμα ΝΤΙΠ. ΥΙΠ. 12. σοφίσµατος 

χάρυ ὙΤΠ{. ΥΠΙΠ. 4. σοφίσµατα 
ὀλιγαρχικά ὙΠ. ΧΙΠ. 5. τῶν πολι- 
τειῶν ΥΤΙΠΙ. ντ. {. 

σοφιστέο». σοφιστέον Ύ 11. 1ν. 10. 
σοφιστής ΤΠ. ΙΧ. 8. 
σοφός. σοφῶν Υ. Υ. 28. 
σπάνιος». σπάνιον ΤΙ. ΧΥ. 11. 
σπιθαµή. σπιθαμαῖν ΥΤΙΙ. τπ. 6. 
σπιθαμιαῖος. σπιθαμιαῖον (πλδιον) ΙΥ. 

ΙΥ. 1Ο. 
σποράδην 1. ΧΙ. 7. 
σποραδικό». σποραδικά (ζῴα) 1. Υπῃ. 

5. 
σποράς. σποράδες Ι. 1. 7. 
σπουδάζω. σπουδάζειν 1. 1Χ. τό. Τν. 

ΧΙΨ. 22. σπουδάζογτα ΥΠ. χι. 
45. τῶν ὕστερον σπουδαξζοµένων 
ΙΥ. Χνῃ. 5. 

σπουδαῖος 11. Χνττ. 1. ἀνήρ ΤΙΙ. 1ν. 
“ἳ ανι 1ο ν. πα νο 
σπουδαῖος ἀνήρ ΤΠ. χι. 2. ᾧ διὰ 
τὴν ἀρετὴν τὰ ἀγαθά ἐστι τὰ ἁπλῶς 
ἀγαθάἨΥ.ΧΙΠ. 7. σπουδαίου πολίτου 
ΤΠ. τν. 1. οὐκ ἐνδέχεται (σπου- 
δαίου πολίτου) µίαν ἀρετὴν εἶναι τὴν 
τελείαν ΤΙ. 1. 3. σπουδαῖον ὄντα 

ΙΝΡΕΧ ΟΕ αβΒΕΕΚ ΊΟΗΡΒ, 

πολίτην μὴ κεκτῆσθαι τὴν ἀρετὴν 
καθ᾽ ἣν σπουδαῖος ἀνήρ ΤΠ. Τν. 4. 
σπουδαίαν Ἱ. ΧΙΠ. 15. ΤΠ. ν. 15. 
ΙΥ. χΧπι,ι 0. ΎΠ. Χν. 5. σποῦδαίῖοι 
ΠΠ. χι. 4. τὴν ψυχήν ΤΠ. ΣΥ. το. 
σπουδαίων ΤΠ. κτῃπ. 8. Ὑ. ν. 2. 
διὰ τῶν ΤΠ. ΧΙΠΠ. 5. σπουδαίους Τ. 
ΧΤΠΙΠ. 15. ΤΠ. χι. ϱο. ΥΠ. χτ. 
δ. πρὸς τοὺς ὀλιγους σπ. ΤΠ. χι. 
5, σπουδαίας 1. ΧΤΠ. 15. σπουδαι- 
οτέραν ΠΥ. Τ. 2. ἕνα τὸν σπουδαί- 
ότατον ΤΠ. χ. 5. 

σπουδαρχιάω. οἱ σπουδαρχιῶντες ΥΤΠΙ. 
γ. 1ο. 

σπουδή 1. Χτπ. 1. (Ἡ) τῶν παιδών 
Ύ. ν.δ. ποιοῦνται Υ. 1. 4. 

στάδιον. δυοῖν σταδίοιν ΤΥ. 1Υ. το. 
σταθµός ΤΙ. 11. 3. σταθµφ Ι. ΙΧ. 8. 
στασιάζω. στασιάζουσι ΤΙ. ντ. το. 

ΤΠ. «ανίωοο. “ντα Ὁ δη 
επ ας πο η ωμμννα 
18: ΧΙΙ. 18. ἐστασιάσαν ὙΠΠΙ. τῃ. 
ΤΙ, 13. στασιάζωσιυ ΥΠ. κ. 31. 
στασιάζοιεν 11. τν. 6. ὙΤΙΙΠ. τ. 6. 
στασιάζειν ΤΙ. ντ. 1δ: κ. 1/. 
τοὺς βασιλεῖς ΤΙ. ΙΧ. 3ο. τὸ στα- 
σἰαζον ἀσθενές ΥΠ. ΝΙ. 4. στα- 
σιάζοντες 1]. υπ. 18δ. στασιαζόν- 
των ΥΙΤΙ. νι. 4. στασιάσας ΥΙΤΙ. 
ν. 9. στασιασάντων ΥΠ. τν. 1: 
τι. 4: Χ. 36. 

στασιαστικώῶς ΤΙ. ΧΙΙ. 23. 
στασιµό». στασιµώτερον (ᾖθος) Ύ. γ. 

33. στασιµωτάτης Υ. ΥΠ. 12. 
στάσι ΥΠ. Ἱ. 11, 16. στάσεως 

ΥΤΤΙ. τν. 6, 7: νι. 2. αἴτιο ΤΙ. 
ΙΧ. 343. αἴτιν ποιεν ἀεὶ τοὺς 
αὐτοὺς ἄρχοντας ΤΙ. Υ. 25. πώς 
αἰτία Ὑ ΠΤΙ. ΤΠ. 2. ἄρχουσι ΥΙΤΙ. 
ΙΥ. ΤΟ. στάσιν ΤΙ. χι. 2 (κιωοῦσυ). 
ΎΥΊΙΤΙ. τν. το. ποιοῦσι ΥΙΤΤΙ. τν. 
12. στάσεις ΙΥ. χγνι. 2. ὉΙ. κι. 
ια ο. το πό νο 
14: ΥΠ. Ἱ. Ἅγίγνονται οὐ περὶ 
μικρών ἀλλ᾽ ἐκ μικρών ΥΤΤΙ. τν. τ. 
ποιεῖσθαι πάντας περὶ τῶν οὐσιῶν 
11. ΥΠ. 2. τῶν Ὑγνωρίμων ΥΤΙΙ. 
ΙΨ. 4. στάσεων ΥΤΠΙ. 1. 7: τν. 
12. τών πρὸς ἀλλήλους ΥΤΤΙ. τ. 
1. τών ὕστερον ΥΤΤΙ. τν. 5. 

στασιωτικό». στασιωτικὀν ΥΙΤΠΙ. τπ. 
11. 

στασιωτικῶς ΥΙΤΙ. νι. 15. 
σταχύ». σταχύων 1ΤΙ. κττ. 17. ΥΙΤΙ. 

χ. τα, 
στέργω. στέργοµεν τὰ πρώτα ΤΥ. Χνιῃ. 

13. στέρξαντες ΤΥ. ντ. 8. 
στερεός ΥΤΙΙ. χιτ. 8. 
στερέω. στερήσονται ΤΙ. Υ. 12. 

ρηµένον ΠΥ. 1ν. 1ο. 
στέρησις. τὴν τῶν ἰδίων στέρησω Υ1ΙΤΙ. 

ἐστε- 

κ. 14, 
στεφανόω. ἐστεφάνωσεν Υ111. ΧΠ. 2. 
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στημόνιον ΤΙ. ν1. 14. 
στοιχεῖον Ἱ. ΙΧ. 12. ΥΙΠΙΠΙ. τΧ. 

5. ἐκ τῶν αὐτῶν στοιχείων ΥΠ. 
ΧΙ. 2. 

στόμα ΥΙ. 1ν. 8. 
ΥΤΠΙ. Χ. 2ο. 

στοχάζοµαι. στοχάζεται ὙΠ. ντι. 8. 
ΠΠ. χι. 15. στοχάζονται Ι. 1. 1. 
1Ν. ΤΙ. ϱ. στοχάζεσθαι Υ ΤΙ. τί. 1. 
τών µέσων ΥΙ. χιτ. 4. 

στοχαστέο». στοχαστέον τοῦ µέσου 
1. νπ. 7. 

στρατεία. στρατείας ΤΙ. ΙΧ. 11. 1ΙΥ. 
ΤΙ, 1ο. 

στρατεύω. ἐστράτευσεν ὙΠ1Ι. κ. 28. 
στρατεύσας Υ1ΤΙ. Χ. 32. ὅσας ἂν 
στρατεύσωνται στρατείας ΙΥ. Π. το. 
στρατεύεσθαι Υ 111. 11. 7. στρα- 
τευοµένων ΥΠ. χι. ϱ: Χγ. 3. 

στρατηγέω. στρατηγοῦσι 1ΤΙ. χι. τό. 
στρατηγεῖν ΥΠ. Υπ. 12. στρατη- 
γεῖν στρατηγηθέντα ΤΠ. τν. 1/. 
στρατηγοῦντες ΥΠ. Χ. 24. στρα- 
τηγούντων Υ1Π1Ι. ν. 7. στρατη- 
γήσας Υ1ΠΤΙ. νιτ. /. 

στρατηγία 111. Χτν. 4. διὰ βίου ΤΤΙ. 
ΧΙΥ. 5. κατὰ Ὑένος ἀῑδιος 111. 
ΧΙΥ. 14. στρατηγίας ΤΠ. χν. 2. 
να αν. ο. ΥΠ αχ (ὁ) 
στρατηγίᾳ Ὑ111]. ΙΧ. 3. στρατη- 
γίαν ΤΙ. χι. 1ο. ἀῑδιον ΤΠ]. Χνι. 
1. τοῖς περὶ τὴν στρατηγίαν ἐμ- 
πείροις ΕΥ. Υ. 3. 

στρατηγικός ΥΤ1Ι. τχ. 0. 
γικῆς (ἔργον) 1. ΙΧ. 17. 

στρατηγός ΤΠΙ. χιν. 14. ΤΥ. τν. τ1. 
ο. στις οσα. ν. ό-σ. 
στρατηγόν 11]. Χγ. 2. παρὰ τών 
πολεμικών στρατηγών ΥΤΙ. ΥΠ. 2. 
στρατηγοῖς ΤΙ. ΙΧ. 33. στρατη- 
γούς ΤΙ. ντπ, 9: χι. ϱ. ΥΠ. ν1ΠΙ. 
15. 

στρατιώτη». 
14,49. 

στρατιωτικό». στρατιωτικὀν ΤΙ. ΙΧ. 11. 
;. στρατιωτικῶν ΤΙ. 1Χ. 7. 
συγγένεια Ὑ. Ὑ. 25. πόρρω τῆς συγ- 

γενείας ὄντας ΤΙ. 1Υ. 1. συγγένειαν 
π τα. διὰ τήν Ἑ. α. 6. Ἡ. 
ΙΥ. 1Ο. 

συγγενής. συγγενῶν ΤΙ. ν1ΠΙ. 29. 
συγγιγνώσκω. συγγνώσεσθαι ΝΤΙΠ. κ. 

1. 
συγγνώμη. ἔχειν ΤΙ. τα. 12: 

ἔχπ ΝΤΙΠ. νῃ. 5. 
συγκαταβαἰνω. συγκαταβήσεται τοῖς 

χρόνοι ΤΥ. ΧνΙ. Ο. συγκαταβαί- 
νωσι ΤΗΥ. ΧΥΙ. 2. 

συγκατέρχοµαι. συγκατελθόντων ΥΠ. 
Χν. 15. 

σύγκειμαι. σύγκειται ΥΙΙΙ. τπ. 6: 
νΠΙ. 3: Χ. 2. σύγκεινται ΥΠ. 1ν. 
9. συγκεῖσθαι ΤΙ. νι. 1δ. ΥΙ. 1ν. 

στόματος ΥΠ. 1ν. δ. 

στρατη- 

στρατιώταις ΥΤΤΙ. νι. 

ΧΠΙ. 3. 

4τΊἹ 

12. πόλιν ἐκ τεττάρων συγκεῖσθαι 
ΥΙ. 1. 12. συγκείµενος Ν. ΥΠ. 6. 
συγκειµένη ΤΠ. γι. 16. εὖ συγκει- 
µένην ὙΠΙ. Ἱν. 15. τῶν συγκει- 
µένων ΤΠ. Ἱ. 2. συγκειµένοις 
ΥΙΗΠ. υπ. 4. 
τε τ, 

συγκεφαλαιόω. 
ΥΠ. νπῃ. 21. 

συγκλητός. συγκλητούς ΠΤΙ. 1. το. 
συγκρίνω. συγκρἰνουσι πρὸς ἀρετήν ΥΠ. 

.α Μη ο 

συγκριτέο». συγκριτέον πρὸς ἄλληλα 
ΥΙ. χΙΠ. 02. ἳ 

συγκρούω. συγκρούεν ΥΙΤΤΙ. χι. 8. 
συγκτάοµαι. συγκτήσασθαι ΝΙΤΙ. νῃ. 

συγκειµένας ΥΠ. 

συγκεφαλαιωσαμένους 

9. 
συγχορεύω. συγχορεύεν ΙΤΙΠ. χιπ, 

21. 
συγχωρέω. συγχωρεῖν ΤΙ. νιπ. 17. 

συγχωρησειαν ΤΥ. 1. δ. 
συζάω. συζην ΤΙ. ν. {. ΙΤΙ. τχ. ι2. 

τοῦ συζῆν οὐκ ἔλαττον ὀρέγονται καὶ 
μηδὲν δεόµενοι τῆς παρ᾽ ἀλλήλων 
βοηθείας ΤΤΙ. νι. 3. 

συζεύγνυµι. συζευγνυναι νέους καὶ νέας 
ΙΥ. κνι. 6. συζεῦξαι ΤΠ. αχ. 8. 
συζυγείς ΥΤΠΙΙ. χττ. 8. 

σύζευξις 1. ΤΠ. 2. συζεύξεως ΥΠ. Τν. 
8. ἄρχεσθαι ΤΝ. Χνι. ιό. ἀρχήν 
1Υ. Χνι. 5. περὶ τὴν σύζευξιν 
ΙΥ. ακνι. τ. σύζευξζω ποιεῖσθαι 
ΙΥ. πγι. ιο. αἱ συζεύξει ΥΠ. 

συκοφαντέω. συκοφαντοῦντο ΥΤΙΙ. 
ο κ. 

μαμα συκοφαντίας ἔχει ΤΙ. ντ. 
τό. 

συλλέγω. συλλέγονται ΝΙ. Χν. τ3. 
συλλογισμό». ἐριστικοὺς συλλογισμούς 
Ἡ πι 1ι 

σύλλογος ὙΠΠΙ. ΧΙ. 7. συλλόγους 
(σχολαστικού) ΥΤΠΙ. χι. 5. 

συµβαίνω. συμβαίνει ΤΙ. π. 5: τν. 8: 
{κ ο. ΕΕ τν τα. τα «. τα, 
ο οκ φλας 
να πι θυναρη: σα τε: 
ΙΧ. δ. εἰ ταῦτα μὴ συµβαύει 1ν. 
ΝΙ.2. συµβαίνοσιω ΥΠ. κ. 36. 
συµβήσεται ΤΙ. ν. 17. ΤΠ. κιτ, 
86. ΥΠΙ. νπ. 6. ΥΙΠΙ. νι, 18. 
ὁμοίως ΤΙ. Χ. 5. συνέβαωεν ΤΙ. 
τα τι πο» αν ναι, 
νι. 6: νΠ. 14: ΧΙ. ΤΟ. συνέβαιεν 
δημοκρατία ἐξ ἀριστοκρατίας ΤΙ. ΙΧ. 
20Ο. συµβέβηκε ΤΙ. τικ. 6, 11. 
1. χν σσ ανα αι απαπῳω τς, 
ντ σεν ὃν τά αλά. 
ΜΕ τα πο τα αν ανν 
2. οὐδὲν πω τοιοῦτον ΤΙ. αχ. 3. 
συνέβη ΤΙ. τα. 5. ΙΤ. πῃ, 11: 
να νι οι το πσιτνπ, 
3, 9. συμβαίνῃ 11. ττ. 8: νι. 12. 
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1ο ο ασ ας να, σύμμετρον πρὸς τὰς πράξεις ΤΝ. νΙ. 
νΠΠ. 1Ο: ΙΧ.2. συμβῇ ΤΠ. ΧΙπ. 23: 7.  σύμμετροι ΥΙ. ΧΙν. 12. 
ΧΥΙΙ, 6. ΥΙ. κι, 17. ΥΙΙΠΙ. | συμμίγνυμι. συμμιγνύναι ὙΠ1Π. ντ. 
νι. τι. συµβαίνοι δ ἄν Υ. νι. 7. 11 
συµβαίη ΥΙΠΙ. Χ. 28. συμβαίνει | συµπαθήε. συμπαθεῖς Υ. ν. τ7. 
ΤΙ. τπτ. ϱ: Τν. 1: Υ. 10: ΥΙ. 10: | συµπαραβάλλω. συµπαρέβαλε ὙΠΠΙ. 
εκ 1 του πο ωωνας, τν», 
οὐδὲν ἄτοπον 111. ν. 2. τοὐνάντιον | σύμπας. σύμπαντα ΥΤΤΙ. χτι. 6. συµ- 
11. τχκ. Δι. συµβεβηκέναι 1]. ΙΧ. πάντων ΠΤΙ. ΧνΙΠ. 1. σύμπαντας 
το. συμβῆναι Υ1. Χπ. 6. τὸ συµ- ΙΠ. χι, 2. 
βῆναι τυχῆς ΤΥ. ΧΙΙ. ϱ. συμβαῖνον | συμπείθω. συμπεῖσαι ὙΠΠ. τῃ. 6. 
11. π. 1. ΥΠ. 1. 2. συμβαίνοντος συνεπείσθη Ὑ. Χι. 19. συνεπεί- 
ὙΤΙΙ. 1. 14. Ἅᾗᾖ(τὰ συμβαίνοντα σθησαν ΥΤΠΙ. νπ. 11. 
ΥΤΠΙ. ν. 1: Χ. ι. πάθη περὶ τὴν | συµπίνω. συµπίνοντα ΥΤΤΙ. χ. τό. 
ψυχήν ΤΙ. Χ. 5. συµβαωόντων 11]. | συµπίπτω. συµπέπτωκεν ΤΠ. ΙΧ. 21. 
ΤΠ. 2. συµβεβηκός ΤΙ. νιπ. 6. ἴσοι συµπέσωσι ΝΤΙΠ. 1Π. 6. τὸ 
κατὰ (συμβεβηκό») 111. νι. 6, 7. συμπεσόν ΤΙ. χιπ. 17. 
συμβεβηκυῖαν ΤΙ. ΥΠ. 6. συµβεβη- | (συμπλείονε») συμπλειόνων ΤΠ. αγ. 
κότων ΥΙΙΙ. κ. . τό 

συµβάλλω. συµβάλλοντες πρὸς πολ- | συµπέω. σύμπνεύσῃ ΥΤΠΙ. τπτ. 11. 
λούς ΤΙ. ν. 12. συµβάλλεται ΤΥ. | συµπολεμέω. συμπολεμείν ΤΙ. νι. 4. 
ΧΙ. 4. Υ. Υ. 4. ταύτῃ ΥΤΙ. τ. | συμπολιτεύομαι. διὰ τὸ συμπολιτεύ- 
4. συµβάλλονται 1Π1Ι. κτ. 5. εσθαι ΤΥ. τ. 3. 
πλεῖστον εἶς τὴν τοιαύτην κοινωνίαν | συμποσιαρχέω. συμποσιαρχεν τοὺς 
1ΤΙ. ΤΧ. 16. συµβάλλεσθαι ΤΙ. ΙΧ. γήφοντας 11. ΧΠ. 12. 
13. ΙΙΙ. ΧΠ. δ. συμµβαλλόμενο | συµπρεσβευτή». συµπρεσβευτάς ΤΙ. ΙΧ. 
αι σπνυν 89. | 

συµβλητό». πᾶν ἀγαθὸν πρὸς πᾶν ἂν | συμπρίασθαι. συνεπρίατο 1. ΧΙ. 11. 
εἴη συμβλητόν 1ΤΙ. κπ. 6. συμ- | σύμπτωμα ὙΥΠΙΙ. Τν. 5. ἀπὸ συµ- 
βλητήν ΠΤΙ. ΧΙΙ. 13. συµβλητά | πτώματος ΤΠ. κτ. 5. ΥΙΠΠΙ. τι. 
ΤΠΙ. χττ. 6. τό. 

συµβόλαιον. τὰ συμβόλαια ΤΤΙ. ΧτΠ. ] συµφερόντως ἔχει ΤΙ. ΤΧ. 21. 
ο. 1ΙΥ. χπ. 7. ΥΠ. νπΠΙ. 4. | συµφέρω. συμφέρει 1. τ. 2. ΤΙ. ντ. 
διαλύειν ΤΙ. 111. 2. τὰ ἴδια ὙΤΙ. 16: ντΠ. 17. ΤΠ. κπι. 18, 2. 
ΥΤΠΙ. 7. συμβολαίων δίκας ΤΙ. γ. χιν. τ. χΧγς ας αν Ίνα, 
11. ΙΤ. 1. 1ο. τῶν περὶ τὴν -6. Ι. 1 τ. ΤΠ. ντι. το, 41: 
ἀγορὰν ΥΙ. ΧΥ. 22. ΧΙ. 20Ο. ποία ποίοις ΥΠ. χτ. 1. 

σύμβολον. ὥσπερ σύμβολον ΝΙ. τς. |. πρὸς τὴν πολιτείαν ΤΙ. Χ. 1ο. συµ- 
ος ἐστὶ σύμβολα πρὸς ἀλλήλους ΤΙ. φΦέρουσω ὙΠ. Χν. 1ο. συνενήνοκεν 
ΙΧ. 6. σύμβολα περὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν 11. ΥΙΠ. 18. συµφέρῃ ΤΙ. νι. τ5. 
1Η1. 1. 7. τοῖς ἀπὸ συμβόλων συµφέρεν ΠΠ. Ἱκ. 34. ΤΠ. αν. . 
κοινωνοῦσιω ΤΙΙ. τ. 4. ΥΙ. 1. 11. τῇ πόλει ΤΠ. 1χ. 25. 

συµβούλευμα ΥΙΤΙ. κ. 13. µέχρι του συμφέρουσα ΥΤΙ. τν. ο. 
συμβουλεύω. συνεβούλευε 111. ᾶΧγ. Ἰ συμφέρον το Ἱ. ΠΠ. 11. ΤΠ- χντ. τ, 

16. αν Ίντι αι πνν κι πας 
συμβουλή. συμβουλῆς ΥΤ. χτν. 15. νιΠπ. 6. τιτῇ πόλει ΤΙ. νπτ. 6, τό. 
συµβουλία. συμβουλίας ΤΙΙ. χτπ. τ7. τὸ συμφέρον ΤΤΙ. τι. 13. ΤΠ. χ1τ. 

συμβουλίαν ΤΙ. κτπ. τό. 1ο. ΠΥ. ΧΙ. 6. ἄρχει πρὸς τὸ τοῦ 
σύμβουλος. οἱ καλούμενοι σύμβουλοι δεσπότου ΤΙΙ. νι. 6. ἑκαστῃ ΥΠ. 

ΥΤΙΙ. ντ. 13. ΧΙΝ. 1. τὸ ἐκείνου ΠΤΙ. νι. 9. τὸ 
συμμαχία. τόπῳ διαφέρουσα 1ΤΤΙ. 1Χ. κοιῇ συμφέρον ΤΤΙ. τῃ. α: ΧΠΙ. 1. 

δ. τῷ πόσῳ χρήσιμον Τ. τ. 3. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ κοινῇ συμ. 
συμμαχίας 1ΤΙ. ΙΧ. ιο. ΥΠ. χτν. συνάγει 111. νι. 3. τὸ κοινὸν συµ- 
8. ἕνεκεν 1ΤΙ. τχ. 6. φέρον 111. υπ. 2. τὸ σφέτερον 

συµµάχοµαι. συμµαχεσαμένων Υ1. ΧΥ. αὐτῆς ΥΠ. Χ. 4. τὸ τῶν πόλεων 
16. 4 ὙΙ. χι. 18. συμφέροντος ταὐτοῦ 

σύμμαχος. σύμμαχον ΤΠ. ΙΧ. 3. συµ- 111. νι. 6. τοῦ συμφέροντος ΤΤΙ. 
µάχους ΥΠ. ΧΙ. 25. ΥΠ. 2. τοὐνάντιον ἀποβέβηκε ΤΙ. 

συµµετέχω. συμµετέχεν ΤΥ. Χ. 12. ΙΧ. 37. τοὐνάντιον καθέστηκεν Υ1ΤΙ. 
συμμετρία Ὑ ΙΙ. τπ. 6. τῆς συµµε- ΙΧ. 14. (τὸν) συμφέροντα (τρόπὀν) 

τρίας ΤΤΙ. ΧΤΠΙ,. 21. παρὰ τὴν συµ- ὙΠΙ. 1. 2. τὰ συμφέροντα ΥΙΤΙ. 
µετρίαν ΥΙΤΙ. ντ. 12. ΙΧ. 4. τῶν συµφερόντων ΤΙ. νῃ. 

σύμμετρο.. συµµέτρου ΙΝ. ᾖΙψ. 0. 18. ΤΥ. νι. 7. 
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συµφορητός (ἑστίασι) ΤΠ. αν. 7. 
συμφορητὰ δεῖπνα 111. χι. ο. 

συµφυής. συµφυές ΤΙ. χγ. 15. 
συμφύω. συμφῦναι ΤΙ. τν. 6. 
συµφωνέω. συμφωνήσωσω ΥΠ. ΣΧΙΙ. 5. 

συμφωνεῖν 1ΙΤΙ. χπῃ. 22. ΤΙΝ. ΧΙΠ. 
2, 12. συµφωνίαν τὴν ἀρίστην 1Υ. 
Χν. 7. 

συμφωνία. συµφωνίαν ΤΙ. ν. 14. ΤΥ. 
νι 1. 

συνάγω. συνάγει 111. νι. 3. ΥΙΤΙ. ν. 
1. συνάγοι ΥΠ. ΧΥ. δ. τοὺς τόπους 
εἰς ἕν Τ1Ι. ΙΧ. 9. συνάγειν 11. ΧτΠ. 
πα οὐ 6 αν η ος. 
ΥΠΙ. 2. ἐκ τῶν ἐναντίων ΥΠ. νΙ. 
1. συναγαγεῖν ΤΠ. χιν.2. ΥΤΙ. 
1. 1Ο. ἡτὸ συνάγον τὸ κύριον τῆς 
πολιτείας ΥΠ. ΥΠ. 17. συνάγοντα 
ΥΤΤΙ. χι. 21. συνῆκται ΤΙ. ν. τό. 
εἰς ἓν συνῆχθαι ΤΤΙ. χι. 4. 

συναγωγή. συναγωγάς ΥΠ. τ. 3. 
συναθροίζω. συναθροίζοντας Ὑ1Π. γ. 

δ 
συνακολουθέω. συνακολουθεῖν 1. ντ. 

συνακτέον Υ ΤΙ. 1ν. το. 
συνάλλαγμα. συναλλαγμµάτων ΥΤΙ. 

ντ. 21. μικρῶν ΝΙ. ΧνΙ. 4. ἰδίων 
γ1. χνι ο. ΕΠ. τ, 6. 

συναµφότερος. συναµφοτέρων ΤΠ. νῃ. 
1. χι. 4. 

συναναγκάζω. συναναγκάζῃ 1. ΥΙΠ. 9. 
συναποδηµέω. συναποδημοῦσιν ΥΙΤΙ. 

ΧΙ. 20. 
συναπόδηµος.. αἱ τῶν 

κοινωνίαι ΤΙ. ν. 4. 
συναπολαύω. συναπολαύειν Ὑ 111. Τν. 

συναποδήµων 

4. 
συνάπτω. συνάπτει πρὸς τὴν εἰρημένην 

πας ΕΥ. 
συναριθµέω. συναριθµουµένων ΥΠ. τη. 

δ, 
συναρχία. 
σύναρχος. 
συνάρχω. 

αἱ συναρχίαι ΥΙ. χτν. 4. 
συνάρχους ΠΤΙ. ΧνΙ. 12. 
τῶν συναρχόντων ΠΠ. Χ. 13. 

συναυλία. συναυλίαν ΤΙΝ. Χνι. το. 
συνδοκέω. συνδοκεῖ ΤΥ. Χ. 1ο. τοῖς 

πολλοῖς ΤΙ. χι. 8. 
: συνδοξάζω. συνδεδοξασµένων ΥΙΤΙ. τχ. 

12. 
συνδυάζω. συνδυάζουσι Ὑ ΠΠ. ντ. 2. 

συνδυάζεσθαι Ι. 1.2. συνδυαζόµενα 

ΥΙ. χν. ι6. ΤΙ. 1. 3. συνδυα- 
σθέντων ΤΥ. ΧΥΙ. 15. 

συνδυασμός. ὁ τῶν νέων ΙΝ. Χνι. 6. 
συνδυασμοῦ ΥΠ. ΙΧ. 34. οἱ ἐνδε- 
χόµενοι συνδυασμοί ΝΙ. 1ν. 8. συν- 
δυασμῶν Ὑ]. Χν. 18. συνδυασμούς 
ΥΤΙ. 1. /. 

σύνεγγυς Ι. αχ. 14. ΥΠΙ. νι. 2: ΥΙΠ. 
4- ἀλλήλαις ΤΙ. ΧΙ. 1. τούτοις Υ 11. 
νΤΠΙ. 7. διὰ τὸ μὴ σύνεγγυς τῆς 
κοινωνίας 111. ΙΧ. τῃπ. τὸ ποιεῖν 

439 

σύνεγγυς ΤΥ. Χντῃ. 8. 
γυς ΥΠ. χιτ. το. 
στπον τα, 

συνεθίζω. συνεθίζειν ΤΥ. ΧνΙΙ.2. συνε- 
θίζεσθαι Υ. ν. 17. 

σύνειμι, (εἰμί). συνεῖναι ΤΙ. 1ν. 2. 
σύνειμι (εἶμι). συνιέαι ὙΠ. Χῖν. 4. 

συνιών ΥΠ. Χν. 12. συνιόντες ΤΠ. 
ΧΥ. 7. συνιοῦσαι ΥΠ. τν. 4. 

συνεκβάλλω. συνεκβαλών ΥΠ. τν. 9. 
συνεκτίκτω. συνεκτίκτει 1. ΥΙΠΙ. 1ο. 
συνεπιβλάπτω. συνεπιβλάπτεσθαι ΤΙ. 

15. 20. 

συνεπιτίθηµι. συνεπέθετο Υ ΤΠ. χ. 8. 
συνεπιψηφίζω. συνεπιψηφίσαι ΤΠ. κ. 7. 
συνέρχοµαι. συνῆλθον ΙΤ. ΙΧ. 5. συνέλ- 

θοιεν ΤΤΙ. 1Χ. 11. συνελθεῖν εἰς µίαν 
πολιτείαν ΥΙΙ. νΙΠΙ. 3. συνελθόντες 
ΤΠ. ΧΙ. 9, 14. καὶ χωρίς ΤΙ. ΙΧ. 
11. συνελθόντας ΠΤΙ. χι. 2. 

σύνεσι». συνέσεως πολιτικῆς ἔργον τὸ 
βουλεύεσθαι Ὑ. Ίν. 14. σύνεσιν 
ταύτην Υ. ντ. 11. 

συνεστηκότως Υ. Υ. 22. 
συνεχής ΥΤΙΠΙ. χτι. 5. συνεχές ΥΠ. 

ΧΤΙ. ΤΤ. συνεχῶν Ι. ν. 3. 
συνέχω. συνέχει τὴν πολιτείαν ΤΙ. ΙΧ. 

21. τόδε τὸ πᾶν ΤΥ. 1νΝ. 8. συνέ- 
χουσι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν καὶ 
κατὰ τὸ ἕῆν αὐτὸ µόνον 111. νι. 4. 

συνεχῶς ΥΙ. τν. τό. ΥΠ. ντΠ, 14. 
ΥΠ. νῃ. τ2: ΧΙ. 23. ἄρχεν 111. 
γΙ. 1Ο. Ίρχον ΠΤΙ. Χτν. 14. 

συνήγορος. συνηγόρους ΥΤΙ. ντι. τό. 
συνήθεια. συνήθειαι Ύ 11. τν. το. 
συνήθης. σύνηθες ΥΠ. χι. 6. συνήθεις 

ΙΥ. Υπ. ς. 
συνηµερευτής. συνημερευταῖς ΥΙ1Ι. χι. 

Τ/. 
σύνθεσι». συνθέσεως ΥΠ. ΙΧ. 2. ἂν εἶδος 

ἕτερον ᾖ ΤΙ. ΤΠ. δ. σύνθεσιν καὶ 
κοινωνίαν ΤΤΙ. 111. 8. 

συνθετέον ΥΤ. ΙΧ. τ. 
σύνθετος. τὸ σύνθετον Ι. 1. 3. 
συνθήκη. ὁ νόμος ΤΙΙ. ΙΧ. 8. συνθῆκαι 

1ΤΙ. 1Χ. Ἰ. συνθῆκας ΤΠ. χιπ. το. 
τῶν ὑπὸ τάς ΤΤΙ. τικ. 7. 

συνίστηµι. συνιστᾶσν ὙΠΠΙ. ν. 5. 
“συνέστησαν Υ1ΤΙ. ΤΠ. {: Υ. 2. συνέ- 
στηκε 1. χἩ. τ. ΤΠ. τν. 6: νι. 2: 
ΧΠ. δ. ἐξ ὧν μερῶν ΥΠ. ΧΙΙ. 2. 
συνεστήκασι Υ1Π1Π1. χι. 32. Ἅσυνε- 
στᾶσι Υ1Ι. Τν. 12. συστήσειεν ἄν 
ΠΤΙ. ΧΥΙΠΙ.Ι. συνιστάναι ΤΙ. ΝΙ. 22. 
ΥΤΙ. ν. τ. συνεστάναι ΤΥ. ντ. ο: 
ΧΙΠΙ. 1. ΥΙ. Π. 1. κατ) εὐχήν πα 
ΙΝ. 1. συστῆσαι 111. χιπ. 23. 
συστῆναι ΤΙ. νι. 22. συστάντες ΤΙ. 
κ. 14. ΥΙΠ. να: κ. 41. συνε- 
στηκῦια ΤΙ. νι. 9. τῆς καλῶς συνε- 
στηκυίας (πολιτείας) δυοῖν ἢ μιᾶς 
οὔσης ΥΠ. ΤΠ. δ. συνεστηκυῖαν ΤΙ. 1. 
τ. ὙΠ. ΙΥ. 12. συνεστῶσα καλῶς 

τὴν σύνεγ- 
τῶν σύνεγγυς 
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ὙΠ. π. 4. τῶν συνεστώτων κατὰ 
φύσω ΤΥ. ΥΠ. 1. συστήσας 1. ΤΠ. 
15. ΥΤΤΙ. ντ. 3. συστάντων ΥΙΤΙ. 
Χ. 3Ι. συνίσταται ΤΥ. ΙΧ. 1ο. ἐξ 
ὧν συνίσταται πόλις οἰκείων µορίων 

ανν, ᾱ, 
συννοέω. συννοήσαι 111. ΧΙΠΙ. 17. 
σύννους. σύννουν 11. ντ. 17. 
σύνοδος. συνόδου ταύτης ὙΠΙ. Τν. 13. 

συνόδῳ τωὶ κοινῇ ΤΝ. ΧΙΙ. 7. σύνο- 
δον ΤΙ. ΙΧ. 31. τάς ἀναγκαίας συνό- 
δους Ὑ1Π. Υ. ο. 

συνοικέω. συνῴκησαν Υ1ΠΙ. ΤΠ. 11. 
τῶν συνοικούντων 11]. Υ. 9. τοῖς 
συνοικήσασιν ΥΙΤΤΙ. ΤΠ. 12. 

σύνοικος. συνοίκους ΥΠ. ΤΠ. 11. 
συνοµολογέω. συνωμολογηµένον ΙΥ. 1. 

1Ο. 
σύνοπτος. συνόπτου πρὸς τὴν χώραν ΤΙ. 

ΧΙΙ. 9. 
συνουσία ὙΤΙΙ. χι. 7. συνουσίαν ΤΙ. 

1Υ. 2: ΙΧ. 7. ποιῶνται ΤΥ. χΧνι. 8. 
συνουσίαις χρησάµενοι ΙΝ. ΧνΙ. 8. 
συνουσίας Ύ. Υ. 11. 

σύνταγμα. τὰ ἄλλα συντάγµατα ΥΠ. 
ΤΙ. 7. 

σύνταξις ΤΙ. νι. 16. ἡ πᾶσα τῶν νόμων 
11. 1π. 94. τῆς πολιτείας ΤΥ. Ἱ. 
16. συντάξεως ΥΠ. ΧΙΠ. το. ΥΠ. 
ντ. 14. κατὰ τὴν σύνταξω ΥΠ. 
ΣΙΤΙ. 1. 

συντάττω. συντάξαντες ΤΥ. ΧΙν. 15. 
συντάττεσθαι ΤΥ. 1. 6. συντέτακται 
πι οἱ Στ πςιθι ναι 
συντετάχθαι 11. ΥΙΠΙ. 14. συντεταγ- 
µένον ΤΥ. Χ. 1ο. Υ1Ι. 1. 4. συντε- 
ταγµένης ΤΙ. ΧΙ. 2. 

συντείνω. συντείνει πρὸς τὸ ἦθος Ὑ. ν. 
15. συντείνει ΤΥ. Π. Ι1δ. συντεί- 
νουσαν πρὸς ἀγδρίαν Ὑ. ΤΠ. 1. τὸ 
πρὸς ἀρετὴν σύντειον Ὑ. γΝΙ. 12. 
συντείνοντα Υ.ΝΙ.7. τῶν συντεινόντων 
εἰς τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν ΥΠ. Τν. 14. 

συντίθηµι. συνθείς ΤΙ. ντΠ. 4. συντί- 
θενται ποσαχῶς 1. 1. δ. συντεθῇ 
ὙΠΠ. 1. 4. συντιθέµενα ΥΠ. 1. 9. 
συντιθεµένων ΥΠ. ΧΥ. 14. ΥΠ. τ. 7. 

συντόμως ΥΠ. τ. 6. ΥΠ. τ. 6. 
συντονία. συντονίας Υ. ΤΠ. 4: ΥΠΠ. 8. 
συντόνος. συντόνους Ὑ. ΥΠΙ. 13. συντο- 

νωτέραν Ὑ1ΙΤΙ. 1Υ. 8. συντονώτερον 
(αάν.) Ὑ1ΙΙ. Χ. 34. συντονωτέρας 
ΥΙ. τῃ. 8. 

συσσιτέω. συσσιτεῖν μετ᾽ ἀλλήλων Υ ΤΙ. 
π. 7. 

συσσίτιον. συσσἰτία ΤΙ. Υ. 17: νι. 17: 
Χ. 5. ΤΝ. Χ.4. ΥΙΙΙ. ΧΙ. 6. γυναι- 
κῶν ΤΙ. νι. 5: υπ. τ: ΧΙ. 12. πρὸς 
φυλακήν ΙΤΥ. ΧτΙ, δ. τὰ καλούμενα 
φιδίτια ΤΙ. Τχ. 3ο. τὰ κυριώτατα 
τῶν ἀρχείων ΤΥ. Χπι. 2. τῶν ἑται- 
ριῶν τοῖς φιδιτίοις 11. ΧΙ. 3. συσσι- 

: τίων 11. νι. 5: Χ. Π. ΙΥ. κ. το. ἡ 

ΙΝΡΕΧ ο αμβΕΕΚ ἨΟΒΡΒ. 

τάξι ἀρχαία ΤΥ. Χ.2. τὸ κατα- 
σκεύασμα ΤΙ. ΤΧ. 32. συσσιτίοις ΤΙ. 
γ. 15: Χ.δ. ἐν τοῖ ΤΥ. Χνιι, ϱ. 
ὙΙ. ΤΧ, 8. κατανενεμῆσθαι ἐν ΤΝ. 
ΧΠ. 1. χρῶνται ΤΥ. Χ. 4. 

σύσσιτος. συσσίτοις ΥΤΠΙ. χι. 14. 
συστά». συστάδας ΤΥ. ΧΙ. 7. 
σύστασι». συστάσεως τῆς ὅλης ΤΥ. 

ντΠ. 1. τὴν τῆς πόλεως σύστασιω 
ΙΥ. χππ. 9. 

συστρέφω. συστρέφουσι ΥΠ. ν. 1. 
σφετεριστής. σφετεριστήν ὙΤ11. χι. 

99: 
σφετερό». τὸ σφετερόν ΥΤΤΙ. ντι. 7. 

αὐτῶν ΥΠ. χι. 18. 
σφόδρα ΤΙ. ΠΠ. 9: ΙΝ. 6: ΙΧ.το. ΥΤΠΠ. 

νι. 2. 

σχεδόν Ι. ΧΤΠΙ, 3. ΤΙ. ν. 4, 16, 18: νι. 
1: νπ. 23: ΥΠΠ. 8: ΙΧ. 15. ΤΤΙ. Χγ. 
1. 2. πι υπ συ απά. 
ΤΠ. 1: ν. 5: ΧΙ. Ι7. σχεδὸν ἑτέρα 
βασιλεία ΠΠ. ΙΧ. 33. πάντων ΤΠ. Χ. 
3. περὶ πάντων ΤΙ. ΧΠ. 1. ταῦτ᾽ 
ἐστι 111. ΧὺΙ. 13. τοιοῦτος ΤΠ. 
εδ. 

σχΏῆμά τι δηµοκρατίας ὙΤΙ. Τν. 5. ἐν 
σχήµατι µείζονι τεταγµένας ΥΠΙ. 
ΥΠΙ. 13. σχήματα Υ. Υ. 20. σχή- 
µασι Ι. ΧΙΙ. 2. ἳ 

σχολάζω. σχολάζουσιω ΙΠΥ. αν. 4. 
ΠΠ. 6. σχολάζειν ΤΙ. τκ. 34: χι. 8, 
το νι πιν, αας ανα νισα 
α,4. 1. νι. 3. ΥΠΙΠΙ. ντ. 16. τὸ 
μικρὰν ἔχον οὐσίαν ὥστε μὴ δύνα- 
σθαι σχολάζειν ΥΠ. ΤΥ. 21. σχολά- 
ζοντες ὙΠ. Χν. 13. σχολάζοντας 
1Υ. Υ. 1. σχολάσαντες ΤΙ. 1ΣΧ. τ1. 

σχολαστικό». σχολαστικούς ΥΠ. χι. 
5. σχολαστικώτερι ΎὙ. νι. τι. 
σχολαστικωτέραις ΥΠ. ν1ΠΠ. 22. 

σχολή. σχολῆς ΤΙ. χι. το, 12. ΤΥ. τα. 
4. ἑτέρας ἔργον ΙΥ..1.13. σχολῇ ΤΥ. 
ΠΠ. ΤΟ. Ύ. 1Π.δ. σχολήν ΤΝ. χτν. 
12. Ύ. ΤΠ. 6. τὴν τῶν ἀναγκαίων 
11. ΤΧ. 2. τὰς εἶς τὴν σχολὴν ἀρετὰς 
ὑπάρχειν ΤΗΥ. Χγ. 1. σχολάς ΥΤΤΙ. 
πα. κ. 

σώζω. σώζει 11. τ. 4, 7. ΥΤΤΙ. τα. 5, 
ϱ. σώζεται 1]. κ. 15. σώζονται 
ΣΥ. χιν. 22. ΥΠ. χι. 8δ. ΥΤΤΙ. ντ, 
1, δ: ΧΙ. Ι. ἐσώζοντο ΤΙ. τχ. 34. 
σώζοιτο ΥΙ.1. 4. ΥΙΠΤΙ. 1. 1. σώζη- 
ται ΙΙ. χπ. 1ο. ΥΠ. ν. 1. σώ- 
ζεσθαι ΤΙ. ν. 23: ΙΧ. 22. ΤΥ. ΧΙ. ϱ. 
ΥΙΤΙ. χ. 1: ΧΙ. 33. δι) αὑτῆς ΥΠ. 
ΙΧ. 1Ο. τὴν δεσποτείαν ΤΠ. νι. 6. 
ἐσώθησαν ΤΙ. ΥΙΠ. 21. σωθῆναι ΤΠ. 
ΤΠ. 5. ΙΙΙ. Χ. 27. σωθησοµένους 
νι τς 

σῶμα ΙΥ. ςκι.4{: χτῃ. 11. Υ. π. 4: 
ΙΠ. 13. ὙΠ. 1. 14. ΤΠ. τῃ. 6: χ. 
14. βάναυσον Ν. νι. 6. ποιόν τι 
Ύ. ν. 8. πρότερο τῇ γενέσει τῆς 
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ψυχῆς ΤΥ. Χν. ϱ. σώματος ΤΙ. 
1Υ. 6. ΙΥ. 1. 8. Ἅγῆρας ΤΠ. τς. 25. 
ἔργα . ΤΠ. 13. ἐπὶ τοῦ σώματος 

« Υ. 2Π. ἐπὶ τοῦ σώματος αὐξανο- 
µένου ΤΥ. Χγι. 8. σώματι ΥΙ. 1.1. 
τῶν ἐν τῷ σώματι ΙΥ.1. 3. σώματα 
Ὑ. νι. τό. ΥΠΠ. τν. τ: τι. 4. ΥΤΠΙ. 
ΧΙ. 28. τοῦ περὶ τὰ σώματα κάλ- 
λους Ύ. ΤΠ. 12. τῶν σωμάτων Φυ- 
λακάς ΥΠ. νΙτι. δ. τοῖς σώμασω 
1ΤΙ. ΧγΙ. 2. οἰκεία ΤΝ. Χν. τ. 

σωματικό». σωματικῶν ΙΙ. ΙΧ. 24. σω- 
µατικάς 1. ΧτΠ. 2. ΥΙΠΤΙ. ΧΙ. 21. 

πολιτείας ΤΙ. νΙ. 1. τῶν νόμων ΙΙ. 
Χ. 2,3. τὰ περὶ τὴν τάξιν αὐτήν 11. 
ΙΧ. 16. τάξεις ΥΠ. ΧΙΠΙ. 1ο. 

Ταπειό». ταπεινήν Ὑ. ΤΠ. 6. ταπεψοὶ 
λίαν ΥΙ. χι. 6. 

Ταπεινόω. ἐταπείνωσαν 111. ΧΙΠ. τ0. 
τεταπειωµένων ΥΠ. χι. 34. 

ταπενῶς ΥΠ. χι. 12. 
ταραχή. πολλὴν ἔχει ταραχήν ΤΙ 

1ν. 9: ΥΠΙ. 12. ταραχών ΥΤΙΙ. 
11. Ε. 

ταραχώδης ΤΙ. Υπ. 14. Υ. ΠΙ, 2. 
τάττω. τάττουσω Υ. ΠΠ. δ: ν. 1. ἐπί 

σωτηρία ὙΠΙ. νπ. 1: ντΠ. ᾳ. ΥΠ. 
ΧΙ.17. τῆς ἀρχῆς ΥΙΤΙ. χι. 14. τῆς 
κοινωνίας ΙΙΙ. 1ν. 3. σωτηρίας Υ ΤΙ. 
1. τ. ΥΙΤΙ. ΥΙΠ. 1. σωτηρίαν Ι. ΤΠ. 
. ο α.ᾳο ντῃή.τ 16: αι, ς. 
σωτηρίαι ΥΠ. π. 6. ΥΤΤΙ. τ. 1. 

σωφρονέω. σωφρονεῖν ΤΥ. χγ. 2. 
σωφρόνως ΤΙ. νι. 8, ϱ. ὙΤΙ. ΤΥ. 2ο. 
σωφροσύνη 1. ΧΙΙ, 3, 9. ΤΙ. ΥΠ. [2. 

σωφροσύνης ΤΙ. Υ. το. ΤΥ. 1. {: Χν. 
8. Ὑ. Υ. Ιδ. ἀρχικῆς 111. τν. τό. 
σωφροσύνην ΤΥ. Χνι. 8. 

σώφρων Ι. ΧΙΠ. 3, 5. ΤΥ. 1. 1ο. σώ- 
Φρονα 1. ΧΤΠΙ. 3. τὴν πόλω ΤΥ. χν. 
8, 

αν 

τάγµα. ταγµάτοιν ΥΠ. ΤΣ. ῃ. 
ταλαιπώρως ΤΠ. ΥΙ. 9. 
τάλαντον. ἐπὶ τοῖς πεντήκοντα ταλάν- 

τοις 1. ΧΙ. 11. 
ταμίας. ταµίαν ΥΤΤΙ. ΧΙ. 21. ταμίας 
ΥΠ. νΠΙ. 6. τῶν ἱερῶν χρημάτων 
ὙΤΙ. ντ. το. 

ταµιεία. ταµιείᾳ ΥΙΤΙ. τκ. 4. 
ταμιεύω. ταμιεύουσι ΤΠ. χι. τ6. 
τανῦν ΥΤ. τι. /. 
ταξιαρχέω. ταξιαρχήσαντα ΤΠ. τν. 

Τ4. 
ταξιαρχία. ταξιαρχίαι ΥΠ. ντ. 15. 
τάξις 1. π. 16. ΤΠ. κ... ΥΠ. ντ. τ1. 

ΥΤΤΙ. ντι. 14. τάξις τις ΤΙ. τ. τ. 
ΤΥ. 1ν. δ. ἡ τάξις αὕτη ΙΤΙ. ΧΙ. το. 
ἔχει τι πολιτείας ΤΙ. Χ. 14. νόμος 
1Π1Ι. πγι. 3. περὶ τὰς ἀρχάς ΥΠ. τ. 
1Ο. τῆς πολιτείας ΤΙ. Χ. 6. τῶν 
ἀρχῶν ΥΠ. τπτ. 5. τῶν ἐθῶν ΤΥ. 
ΧΝΙ. 15. τῶν Καρχηδονίων ΙΙ. χι. 
δ. τῶν συσσιτίων ΤΙΝ. Χ. 3. 
τάξεως ΤΙ. νΙΠ. 7. µετέχειν ΤΥ. 
1. 8. πολιτικῆς ΤΥ. Χ. δ. τῆς 
περὶ τὰς ἀρχάς Υ1Ι. 1. 1. τάξει 
πρώτη ΥΠ. ΙΥ. 1. νόμων ΤΙ. ν. 5. 
ἐν τῇ τάξει τῆς πολιτείας ΤΙ. ΧΙ. 2. 
τάξω ΤΙ. τ. 4: σῃπ. 21. ΤΥ. τ. 6. 
ΥΙ. τικ. 7. ΥΠ. 1’. 6. ἀρίστην 
11. Τε. 1. εἰσηγεῖσθαι ΥΙ. 1. 7. 
ἔχει τὴν αὐτήν Ἱ. ΤΠ. 4. ἔχοι ΙΥ. 
ΧΙΙ. 4. περὶ τοὺς παῖδας ΙΝ. Χντ. 
16. πολιτικήν 1. ΝΙΠ. 22. τῆς 

ὃν αρ ο 

1Η. χι. 8. ἑταξάμεν ΥΠ. νιπ. 1. 
ἔταξαν Ὑ. ΤΠ. 2. τάξῃ ΤΥ. χιν. 
32. τΤάξειεν ΤΠ. ΙΙ. 8. τάττειν ΤΙ. 
ΙΥ. 5: ΥΠ. 6. τάττοντας 1. ντι. 
5. Τάττεται Ὑ. Ὑ. 0. τάττονται 
ὙΠΙ. ντ. 1. τάξασθαι 11. ΧΙ. 
ϱ. τέτακται 11]. ΙΧ. 1: χ.8δ. ΥΠ. 
Ψπι. 2. ΥΠ. υπ. 18. κατα 
ΤΙ. κ, 7. τετάχθαι 1, τς, τς. 
ὙΤΠΙ. 1. 14: ΥΠΠ. 15. καλώς ΤΙ. 
γπ. 2: Χ. 12. μίαν πρὸς ἓν ἔργον 
ΥΠ. Χν. 6. τὸ τεταγµένον ΤΠ. χ. 
7. τεταγµένοι ΥΙΙΙ. νπ. 13. τε- 
ταγµένων ΤΙ. ΧΙ. 1. τεταγµένας 
ΥΠ. κιν. 6. ΎΠΙ. υπ. 13. τὸ 
ταχθέν ΥΤΤΙ. νι. 17. 

ταφή. τὴν ταφήν ΤΙ. χῃ. 9. 
Τάφος. περὶ τὸν τάφον ΙΥ. τ. 11, 

τοὺς τάφους ΤΙ. χη. ο. 
τάχα ΤΙ. τῃ. α: νι. 16. ΤΠ. 1. 7: 

ΧΙ. 15: Χγν. 156. ΥΠ. Π. 6. τάχα 
δὲ κἄν ΤΤΙ. χι. τ. 

ταχέως 111. 1. 1. ΤΙ. τν. 3. 
ταχύ». ταχεῖς 111. ΧΙΙ. 7. ταχύ (αἀν.) 

1Ι. ιτ. τ7. ὙΤΠ. ντιπ, 12. τά- 
χιστα 11. ντ. 3. 

τείνω. τείνειν τι Ὑ. Υ. 3. τὰ τείνοντα 
πρὸς ἀρετήν Ύ. ΤΙ. 2. 

Ττειχοποιό». τειχοποιούς Ὑ ΤΠ. ντ]. ϱ. 
τεῖχος ἕν 111. ΤΠ. 5. τείχη ΤΝ. χι, 

1ο. τειχων ΙΥ. χι. 8. ΥΤΙ. νπτ. 
14. ἍτΤείχεσι ΤΙ. ΙΧ, ο. ΙΥ. νι. 
5δ. οὐ γὰρ δὴ τοῖς τείχεσε ΤΠ. 
ΤΠ. 6. 

τεκµήριον ΤΥ. χνι. 6. 
τέκνον 1. ΧΠ. 3. τέκνὰ Τ. 1Π. 9: 

1ν. 9: ΥΠ. 1. ΤΥ. ΧνΙ. 3. τέκνων 
τε, να, τι. ΠΠ. αν, αἲ. ΄ ἄρχεν 
βασιλικῶς 1. ΧΙΙ. 1, 3. µκοινωνεῖν 
11. 1. 3. τῶν αὑτοῦ Ὑ. 1. 3. τέ- 
κνοις ΠΤΙ. Χν. 1. 

τεκνοποιητική 1. ΠΠ «2. 
τεκνοποιία. τεκνοπ Ὄέαν ΤΙ. νι. το, 12. 

ΙΥ. ΧνΙ. 11, ὁ, νόμος περί ΤΙ. ΙΧ. 
18. φαῦλος πρι ΤΥ. Χγι, 6. 

τέκτων 111. ΙΧ. 1Ο. τέκτονος ΤΤΙ, τι. 
14. τέκτονες ΤΙ. τι. 5 

τέλειος. τελείας ΤΠ. -ὰ 12. τέλειον 
1. ΧΙΙ. 1. τελείαις οὔσαις ΥΙ.1. ε. 

τέλεος. τελέαν 1]. ΧΙΤΙ. 8. 

91 



485. 

τελεύω. τελεωθέν 1. Ἱ. 15. 
θεῖσω 1. ντ... Ύ. Υ. 5. 

τελευταῖος. τελευταία Ὑ11]. Χ. 2ο. 
τελευταίας 1. Υ. 2. ὙΠΙΠΙ. Χ. 35. 
τελευταίῳ ὙΠ. γι. 11. τελευταῖον 
ΥΙ, νΠΠ. 4. τελευταίαν Υ1Π. 1ν. 
τρ. ΥΙΠΙ. χι. 11, 

τελευτάω. ἐτελεύτησεν τὸν βίον 1]. Χ. 
4. ἐτελεύτησαν ΤΙ. ΧΙΙ. 8. Ίτελευ- 
τᾶν ΤΙ. νι. 12. τελευτῆσαι ΥΤΠΙ. 
Χ. 28. τελευτώντων ΤΙ. νππ.6. ὙΠ. 
νι. Το. 

τελέως ΤΙ. τπτ. 1. ΤΠΙ. τ. 4. 
τέλος 1 π.δ. τα ΠΠ τς 4. 

ΤΠ. ν. 8. ΥΙ. π.6. ὙΤΠ. Ἡ. 2: ΥΠΙ. 
21. ΥΠΤΙ.ΤΠΠ, 1ο: ΙΧ. 7,δ. ἀκρότα- 
τον ΤΥ.. 1. 17. βέλτιον ΜΥ. ΧΙν. 15. 
βίου Ὑ. ΤΠ. δ. ἔχουσιν ΤΝ. 1. 3. 
πόλεως τὸ εὖ ἕην ΤΠ. ΙΧ. 13. 
προσήκει οὐθενὶ ἀτελεῖ Ὑ. Υ. 4. τὸ 
αὐτὸ καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ τοῖς ἀνθρώ- 
ποις ΤΝ. Χγ. 1. τὸ Τέλος ΤΥ. ΧΙΠΙ. 
ᾱ- ιν αλ υὍ] ε το Ι, 
1. Χν. ἀγαθόν ΤΤΙ. ΧΙ. 1. ἀπό 
τινος ἀρχῆς ἄλλου τέλους ΤΥ. ΧΥ. 8. 
ἕν τῇ πόλει πάσῃ Υ. Ἱ. 3. ἔχει 
ὙΤΙ. νιτ. 17. ποιοῦνται Υ. ΝΙ. τό. 
τοῦτο φέρειν 11. ΙΧ. 32. τέλους ΙΝΥ. 
ΧΥ. δ. τρίτου 1. ΧΙ. 6. ἕνεκά 
τινος τέλους ὡς οὐχ ὑπαρχούσης Υ. 

τελειω- 

ΤΠ. 6. ἐν τῷ τέλει ΤΥ. χιν. 7. Υ. 
Υ. 12. τῷ τέλει τῶν πράξεων Υ. Υ. 
13. τὰ τέλη ΥΠ. χ. 14. τῶν 
τελῶν ΥΙΤΙ. χι, το. 

τέρμα 1. ΥΠ. 14. 
τεταρτηµορίον. τεταρτηµορίου 1ΙΠΥ. 

ο 
τέταρτο». τέταρτον 11. ΥΙΠΠ. 11. ΤΠ. 

ΧΙΥ. 11. 

τετρακόσιοι. ἐπὶ τῶν τετρακοσίων 
ΎΥΤΠΙ. Τν. 13. ἐν τοῖς τετρακοσἰοιδ 
ΥΤΠΠ. νι. 6. 

τετρήµερο». τὴν τετρήµερον ΤΤΙ. χΧγ. 
4. 

τέτταρες. Ττέτταρα 1ΤΙ. κιν. 14. ὙΤ1Ι. 
1. 12. τεττάρων ΥΤΤΙ. ΤΙ. 6. τῶν 
ἀναγκαιοτάτων τεττάρων ὙΠ. 1Ιγ. 
12. τῶν Ττεττάρων πολιτειῶν εἶδος 
ἕν ὙΠ. ντ. Ἱ. ἐν τοῖς τέτταρσι 
ΥΊ. τν. 14. 

τεχνάζω. ἐτέχνασαν Ἱ. ΧΙ. 12. 
τεχναστέον ΤΙ. ν. 8. 
τέχνη 1Υ. Χνπ. 15. τέχνης 1. ΙΧ. 

Ἱ  ἀγ ος λ οι ο τν 
5. τὸ γιγνόμενον ὑπό ΤΝ. τν. 3. 
τέχνη ΤΠ. αν. 4. τέχνην ΤΙ. χι. 
τα ο αν πα ου. ο 

τοῖς κατὰ πα πλ ντα 
τέχνην ΤΝ. ΧΙν. το. τέχναι 11. 
νπΠΠ. 18. τεχνῶν ΠΤΙ. κιτ. 12: ΧΙΙ. 
αι. ΥΠ. Ιν. 0. ᾖτὸ περὶ τῶν 
τεχνῶν ΤΠ. ΥΙΠ. 24. τέχναις 111. 
Σημ, τον τα πν ντεοτι, 

ΙΝΡΕΣΧ ΟΕ αβΕΕΚ ἨΧΝΟΗΒΡΒ, 

τέχνας ΤΤΙ. ντ. 7: ΧΙ. 1ο, ΤΙ: 
νά αν, σι μις, 
5. τοῖς ἔχουσι ΤΠ. χνι. 6. 
ἄνευ πὀλιν ἀδύνατον οἰκεῖσθαι Ὑ]. 
1ν. 9. 

τεχνικό». τεχνικὀν 1. Ἱ. 3. τεχνικήν 
τὴν πρὸς τοὺς ἀγῶνας Ὑ. ΥΙ. 16. 
τεχνικὰ τὴν ψυχήν 1Υ. Χνῃ. 4. 
τεχνικούς Ὑ. νι. 7. τεχνικώταται 
τῶν ἐργασιῶν ὅπου ἐλάχιστον τῆς 
τυχῆς 1. χι. 6. 

τεχνίτης 1. ΧΠΙ. 13. 
28: ντ. 22: ΥΠ. δ. τεχνιτῶν ΤΠ. 
τν. 9: νΙ. 2. ΎΥ. ΠΠ. 7. οἱ πολλοὶ 
πλουτοῦσι ΤΤΙ. ν. 6. τεχνίταις 11. 
ν. 26. ΥΙΤΙ. χι. 19. Ὥτεχνίτας 
τ.ν.2ο. ντπ, 5, το. Ὁ. νι. το, 
ΥΙ. 1τγ. 18. 

τηλικοῦτος. τηλικαύτην ΤΠ. αντ. 7. 
τηλικούτους ΤΥ. χνῃ. 6, 7. τηλι- 
καῦτα Ύ ΤΙ. τν. το. 

τηρέω. τηρεῖν ὙΤΠΙ. ντ. 2, 15: ΙΧ. 
5. Τηρήσουσι ΥΙΤΙ. χι. 27. 

τήρησις. τήρησυ ΥΤΠΙΠ. ντ. 8. 
τίθηµι. τίθεµεν δή 1ΤΙ. 1. 8. τιθ΄ασι 
τι ο  Ὕν πα απ πα πς 
7. τοῦς αὐτοὺς θήσει 11. Υ1Π. 12. 
ἐτίθει νόµον ἩΠ. ντι. 6. ἔθηκε 
τοὺς νόµους ΤΙ. κτι. 12. θείη ΤΙ. 
τι ιδ. πι αν τα γε νε 
τιθέναι ΤΙ. νι. 12. Ὑ].1ν.1. ΥΠ. 
πΠ. 1. ΥΤΙΠΙ. χ. 33. τιθέντε Υ. 
ν1Ι. 3. τίθενται ΤΠ. κππ. 15. ΤΥ. 
πλ νε Ἱοδώα ο Ὅ--α 
3. ἔθεντο ΤΥ. ΧΙΙ. 2. τιθέσθωσαν 
ΥΤΠΙΠ. νΙΠΠ. 10. τίθεσθαι 111. χππ. 
11. ΥΠ. 1. ϱ. τιθεµένους ὙΠ1. Υ. 

τεχγῖται ΤΙ. Υ. 

4. 
τιµαλφέω. τιμαλφεῖν ΤΥ. ΧνΠΠ. 1ο. 
τιµάω. τιμῶσυω ΤΥ. τ. ο. Υ. Π. 2. 

τετιµήκασι ΤΙ. ΙΧ. 7. τιμᾶν ΥΤΤΙ. 
ΧΙ. 26. τιμῶντα «Φαίνεσθαι ΤΥ. 
ΧΙΥ. 10. τοῖς τιμῶσι Ι. χι. δ. 
τιμῶνται ΥΠ]. Ἰν. 1ο. ΥΠ. πι. 
2: ΥΠΙ. 19. τιμᾶσθαι 1]. τα. 7. 
ΙΥ. ΙΧ. 9. τιµωμένοι ΥΠ. τν. 
1Ο. Ττιμωμένους ΥΤΤΙ. Ττ. ο. τετί- 
µηται ΤΥ.. ΤΙ. 1Ο. τιμηθῆναι ΥΠ. 
Χ. 260. 

τιµή ΥΠ. π. 3: ΤΠ. α. τιμῆς ΤΠ. 
τς Ὁ απ τ ππ ο τοι ν 
ΥΤΠΙ. κ. 6, 14. τυγχάνωσι ΤΠ. ΥΠ. 
6. τιμήν 1. ντ. 5. ΤΙ. ντι. 16. 
τΙΠ. απ 5. χ πο αν αρ τα. 
ΥΠ. 7. ἔχουσι Υ ΙΙ. ντΠΙ. οο. λαμ- 
βάνει ΤΙ. χτι. 7. τηλικαύτην ΤΥ. 
ΧΙν. 2Ο. τιµαί ΤΠ. ντ. 13. τιμῶν. 

22. 
µετέχευν ΤΙ. νιῃ. δ. ὙΥΤΙΙ. ΥΠ. 1: 
νΙΠ. 16. Ἠµετέχη ΥΠ. ντ. 4. 
µετέχωσω Υ ΠΤΙ. Χτ. 18. πολιτικᾶν 
11. χκηπ, 6. ταν Ἱ. η, 3 
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µείζοσι ΤΙ. χι. 20. ἐν ταῖς | τραγικός. τραγικόν ΤΙ. 111. 7. 
τιμαῖς ΤΙ. τν. 5. οἱ ἐν ταῖς ΥΙΤΙ. | τραγῳδία. τραγφδίας ΤΥ. Χντι. 11. 
νι. 2. τιµάς ΤΙΝ. χιτ. 6. ΥΠ. ντ. | τρεῖς ΤΤΙ. χνιτ. 1. ὙΤΙΠΙ. τι. 1. τὰ 
ο ο ο Εμ 1ο: χι, -αὔ. τρία ΥΤΤΙ. 1. 12. 
λέγομεν τὰς ἀρχάς ΤΤΙ. Χ. 4. τὸ | τρέπω. τρέπειν Υ1Π. Υ. το. 
περὶ τὰς τιµάς Τ1ΠΙ. Χνι. 2. τρέφω. τρέφειν 1]. ΙΧ. 16. θρέψονται 

τίµηµα ΤΠΙ. χι. 1δ. ΤΙ. τα. 4: νι. ΤΙ. νι. 6. τρέφηται ΥΙΤΙ. χι. 8. 
.. ΥΙΠΙ. 1Π. 1ο: ΥΙ. ἵ7. ἔχουσι τρέφεσθαι ΥΙ. νι. 8δ. ἐκ κοινοῦ ΤΠ. 

ΥΠ. ΧΤΠ. 2. τὸ διωρισµένον Υ1. ντ. Χ. 8. τῶν τρεφοµένων ΤΥ. Χγι. τ. 
2. «φέροντας ΤΙΙ. κπ. δ. Ώτιµη- τεθραµµένους ἐν ἄλλοις νόμοις ΤΥ. νι. 
µάτος πρώτου, δευτέρου κ.τ.λ. 11. 1. 
γΙ. 20ο. ἀπὸ τιμήματος ΥΤΙ. 11. 5. | τρέω. τετρηµένος ΥΤΙ. ν. 7. 
ὙΙΤ. νι. 16. οὐθενὸς ἢ μικροῦ | τριάκοντα ἐν τοῖς ΥΙΤΙ. νι. 6. 
πάµπαν ΥΠ. ΙΧ. 3. τιµήµατι ΝΙ. | τριακόσιοι ΥΠ. 1ν. 2. 
ΧΥ. 15. τιµήµατα ΥΤΙ. τπτ, 1: νι. | τρίγωνος. τρίγωνα Υ. Ι. 13. 
. ΥΙΙΠΙ. ΥΠ, 1ο. τιµηµάτων ΤΙ. | τριετηρίς. τριετηρίδος ΥΤΠΙ. ντΠ. το. 
ΥΙ. 10. ἀπό ΥΠ. ν. 1. ΥΠ. τν. | τριηραρχία. τριηραρχίαι ΥΠ. ντ. 15. 
5. ΥΤΤΙ. ν. 1ο. ἀπὸ μακρῶν ΤΤΙ. | τριήραρχος. τριηράρχοις ΥΤΠΤΙ. ν. 2. 
ν.6. ΥΠ. ν. 1. ἀπὸ μικρῶν ΤΤΙ. | τριήρης. τριήρεις ΤΥ. νι. 8. 
ΧΙ. 16. ἀπὸ τῶν ὡρίσμένων ΤΙ. Υπ. | τριηρικός. τριηρικόν ΥΠ. 1ν. 21. 
7. ἐκ μεγάλων ΥΙΤΙ. νι. 6. τρίπους. τρίποδας Ι. Τν. 3. 

τίµησι.. τιμήσει ὙΤΠΙ. ντ, 1ο, | τρίτος ΤΙ. ΧΙ. 11. τρίτον ΥΙΠΙ. τή, . 
τιµήσεσι Υ ΤΙ. ΤΥ. το. τρίτην ΥΙ. 1. 4. 

τίμιος ΤΤΙ. ΧΙΠ. 2. τίµιον ΤΙ. ΧΙ. 11. | τροπή. τῆς τροπῇς ΥΤΤΙ. χι, 9. 
τιµιωτέρα Ἱ. ΧΙΠ. 2. Ὑ. ν. 15. | τρόπος 111. ΧΙν. 2. τίς ὁ τρόπος ΤΤΙ. 
τιμιώτερον ΤΥ. 1. 8. ΧΥΠΙ. 3. τρόπον ΤΤΙ. χι.12. ΥΠΤΙΠΠ. 

τιµωρέω. τιμωροῦντες ΥΤΤΙ. Χ. 18. ΤΙ. 4. τρόπον τιά ΤΠ. χτῃ. 2, 18. 
τιμωρία. τιμωρίας χάρυν ΥΤΠΙ. κ. 15. τὸν τρόπον τοῦτον 111. χι. το: ΧγΙ. 

τιµωρίαι ΤΥ. χιπ. 6. 9: Χνπ. 1. ΎΠΠΠ. Υ. 5. οἱ τρόποι 
τίς ΥΠ. τι. 3. τισὶ μὲν---τισὶ δ᾽ οὔ τοῦ πάντας ΥΠ. ΧΙ’. 4. τῶν 
1. ΧΙν. 1. τὶ γὰρ καὶ τισί ΤΙ. τρόπων ΝΤ. 1. 3. δύο τρόπους 
νυν αμ ᾖ- ὙΥΊΤΙ. νι. 1. τρόπους τινὰς τῆς 

τοιγαροῦν ΤΙ. τα. τ6, 34. μουσικῆς Υ. νΙ. 6. 
τοίνυν ΤΙ. χιπ. 26: ΧΥ. {: ΧΤΙ. ΤΙ. | τροφή ΤΥ. ΥΠ. 2. ἡ μὴ καθαρά ΤΙ. 
επ, 9. ΧΙ.0. τροφῆς ΙΥ. Χ. ο. ΥΙ. 1ν. 

τοιοῦτος. τὸν τοιοῦτον ΤΠ. ντ. 7. δ. τῶν Ὑιγνομένων ΤΥ. χνι. 15. 
τοιοῦτοι ΠΤΙ. χι. 6, τι. καὶ νῦν ΤΙ. τροφῇ ἀραίᾳ ΙΥ. ΧΝΙ. 14. τροφήν 
ν. 3. ᾗ τοιαῦτα ΤΤΙ. τ. 8. 11. ντι. 6, 12. ΤΥ. νιπ. 7: Χνιι. 

τοῖχος. τοίχους ΤΥ. ΧΙ. το. 1, 7. ὙΠ. Τν. ϱ. βίαιον Υ. 1Υ. 7. 
τοκισµός Ι. ΧΙ. 3. ἴσην 111. Χγι. 2. λαμβάνωσι ΥΠ. 
τόκος. νόμισμα νομίσματος, ὥστε καὶ ΧΙΤΙ. 0. τῶν παίδων ΥΠ. τχ. 7. 

µάλιστα παρὰ Φύσω ].Χ.5. ἐν τοῖς | τρυφάω. τρυφῶσω ΥΠ. χΧν. 13. οἱ 
τόκοις ΤΥ. χνι.]. ο τῶν ἀρχόντων υἱοί ὙΤΙΙ. 1χ. 13. 

τοξότης. τοξόται 1]. ντ. 15. τρυφᾶν ΤΙ. νι. ο: νπ, 7. Υ1ΙΙ. 
τόπος. τόπου ΤΠ. Ἱ. 2. ἀπό τυος 1. 

τόπου ΥΤΙ. 1Ν. 8. τοῦ περὶ Ἠριόπιον | τρυφερῶς ΤΙ. ΙΧ. 6. 
τόπου ΤΙ. Χ. 3. τόπῳ διαφέρουσα | τρυφή. τρυφήν ΙΥ. ν.2. ὉΙ. χι. 6. 
ΠΤΙ. ΙΧ. 8. διὰ τὸν τόπον 1]. χ. ΥΠΙ. κ. 11. εἶς τρυφὴν ἢ τὸ καλῶς 
15. περὶ τὸν τόπον 1ΤΤΙ. 1. 3. ζην ΥΙ. 1ν. ο. 
τόπον ἔχουσαν 1Υ. ΧΤΙ, 6. τόπων | τυγχάνω. τυγχάνει ΤΙ. ΠΠ. 5: ντ, 23: 
ΙΥ. ν. 4: Χ. 11. τόπους ΤΠ. τι. 7. ΧΙ, 5. λέγων ΤΙ. νΠπ. δ. τυγχά- 
διὰ τούς ΥΙΤΙ. ΤΠ. 15. κατὰ τούς νο ΤΝ, ἄν. ο, ο τα. Ἡ, . 
1Υ. ΥΠ. 3. τοὺς τόπους εἰς ἕν ΤΤ1. τυγχάνουσιν ΤΠ. νι. 4. ΥΤΙΠΙ.1. 5: 
ΙΧ. 9. Ἡ. 4: Χ. 35: τετύχηκεν ΤΥ. Χ. 4. 

τοσόσδε. τοσόνδε ΤΙ. ΧΙ. 6. τοσοῦδε ΥΙ. π. 4. ΤΙ. 1. α: ΤΠ. 4. τετυ- 
1Τ1. ςχτῃ, 6. χήκασι ΤΥ. κ. 8. ἐτύγχανον ΥΤ1Ι. 

τοσοῦτος. τοσοῦτον ΤΤΙ. χντι.5. ΥΤΤΙ. Χ. 8. ἔτυχον ΙΙΙ. Χν. 13. τυγχά- 
1Π. 3. τοσοῦτον---ὅσονπερ Τ1Ι. 1Χ. νωσυ ΤΙ. 1. 1. τύχῃ 1. ντ. τ6. 
5. τοσαῦτα ΝΤ. Τν. 8. τοῖς τοσού- ΙΥ. Χιν. 56. Ὑ1Ι. 1. 9. τύχωσι 
τοις ΤΙ. νι. 6. τοσούτους ΤΤΙ. αγ. ΤΙ. τα. 7. τυγχάνοιεν ΠΠ. ΧΙ. 2. 
τό. τυγχάνειν βοηθείας Ι. ΧΙ. 2. τούτου 

τότε 111. Χγ. 11. τότε καὶ νῦν ΤΙ. νι. ΥΤΤΙ. χι. 22. τυχἒι ΤΥ. Χτῃ. 2. 
ΙΙ. τότε μὲν-- νῦν δέ ΥΤΠΙ. ν. 7. Ὑ1. 1. 3. ὙΠΙ. ΤΠ. 6. τυγχάνουσα 

9]----δ 
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1. τι. 3. ἄλλως πως τυγχάνοντας 
1ΠΙ. 1. 3. τετυχηκότα ΥΠ. νι. 4. 
ὁ τυχών ΤΙ. ΤΠ. 5. μηδὲ τοῦτο τὸ 
τυχόν ΤΙ. χι. 4. τοῦ τυχόντος ΤΙ. 
πε. το α ατα. αι ο 
τυχούσης ΤΠ. χι. ι6. τῷ τυχόντι 
ἢ τισίν ΤΙ. νΙΠΙ. 25. οἱ τυχόντες ΤΙ. 
ΙΧ. 23: Χ. ΙΟ. οἱ μὲν ἐκ τῶν τυ- 
χόντων ΙΙ. ΧΙ. 3. ὑπὸ τῶν τυχόντων 
ΥΤΙΙ. ντ. 18. 

τύπος. τύπῳ διοριστέρον ὙΙΤΙ. τ. ῃ. 
ἱκανὸν εἰπεῖν καὶ νῦν ΙΥ. Χγι. 12. 
τύπῳ τιωὶ πρῶτον ληπτέον ΤΤΙ. τν. τ. 
ὡς ἐν τύπῳ ΥΠ. νΙΠΠ. 24. τοὺς 
τύπους Υ. νΠΙ. 2. 

τύπτω. τύπτοντας ὙΤΠΙΠ. κ. 109. ἂν 

τυπτήσωσι 11. ΧΙΙ. 13. 
τυραννέω. τυραννοῦσι 11. ντ. 13. 

ἐτυράννησεν ΥΠ. νι. 1: ΧΙ. 8. 
τυραννεῖν Υ1ΤΙ. χι. 186. τυραννῶν 
ὙΥΤΙΙ. κπ. 5 

τυραννεύω. ἐτυράννευσεν ΝΤ. χτ. 5. 
τυρανγεύσας ΥΙΙΙ. χιτ. 6. 

τυραννικός ΥΙΤΙ. χ. 9: ΧΙ. 4. τυραγ- 
νική ΤΙ. Χιν. 7. τυραννικῃ 111. 
ΧΙΥ. 6. τυραννικόν ΥΙΠΙ. χι. 8, 33. 
βίον ΤΥ. ΤΠ. 2. τρόπον τῆς πολιτείας 
ΣΥ. τι. 8. τυραννικὸν δ᾽ οὐκ ἔστι 
κατὰ φύσιν 111. Χντι. 1. τυραννικήν 
ὙΤΙΙ. κ. 38. τυραννικαί Τ1Ι. χιν. 
7, τα. ΥΠ. Χ. 3. τυραννικά ΥΙΠΙ. 
«κ. 1ο: ΧΙ. 6. τὰ τυραννικά ΥΙΤΙ. 
ΤΠ. 13: ΧΙ. 16. µτυραννικώτερον 
ὙΤΙΙ. Χ. 36. τυραννικωτέραν Ν 111. 
ΧΙ. 186. τυραννικωτάτῃ ΥΠ. νι. 3. 

τυραννίς ὙΠ. χι. πι. ΥΠ. 1Π. 8. 
τα χ.ο, σα ου,θας τε ατα. τς, 
αἱρετή 11Ι. χΙν. δ, 14. μοναρχία 
δεσποτικὴ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας 
111. νΙΠ. 2. µοναρχία πρὸς τὸ 
συμφέρον τοῦ μοναρχοῦντος 111. ντ. 
6. παρέκβασις βασιλείας ΤΠ. ντ. 
5. τυραννὶς µάλιστα ὙΠ. κ. 3. 
τυραννίδος ΤΙ. νι. 18. ΤΠ. τῃ. τ. 
ντι απ. απ τε τν ντ 
ατα. ος νι πούασ αδι αν πα, 
εἴδη δύο Ὑ]. Χ. 2. τυραννίδι ΥΠ. 
αν. 2]. ΥΙΠ.ν. δ ν.δ: νπ. 7. 
τυραννίδα ΤΙ. νι. 17. ΤΠ. χιτ, 16. 
πι πα τς ο ὅ- πε τὸ 
ΧΤΙ. ΙΟ. πασῶν ἥκιστα πολιτείαν 
ὙΠ. ντῃΠ. 2. Ἠπλεῖστο ἀπέχειν 
πολιτείας ὙΠ. Ἡ. 2. ἍἉτυραννίδες 
δι ν, ος ππο ντ κ το νπε αν, 
9. διίαιρεαί Ύ11]. Χ. 35. τυραγ- 
γίδων 111. Χν. 12. τυραννίσι ΥΠ. 
Χ. 32: ΧΙ. Ι7. τυραννίδας ΤΤΙ. χν. 
., ο να. πα κ κ 

τύραννος ΥΙΤΙ. νι. 12: Χ. 3: ΧΙ. ΙΟ. 
καὶ μὴ βουλομένων ὙΤΠΙ. κ. 28. 
τοῦ τυράννου λαβόντος ΤΙ. ΤΠ. ο. 
τυράννῳ ΤΙ. ΧτΙ. 4, τύραννον ΤΠ. 
γα, 14, πα ας ο τι ο. 

ΙΝΡΕΝΧ ΟΕ αβΕϱςκ ἨΟΒΡΡΒ, , 

χιν. 1ο: Χγ. 16. ΤΠ. τν. ο. 
τύραννοι ΤΙ. ΧΙΠΙ. 18. τυράννων 
ὙΠΙ.ν.ό6: χι. 4, 16. τῶν τυράννων 
ἐκβολήν ΤΠ. τ. 3. 
ΧΙΠ. 18. ΎΠΠΙ. Χ. 26, 32. 
νους 11. κιν. 7. 

τύχη ΤΥ. 1. το. ὧν ἡ τύχη κυρία ΤΥ. 
ΧΤΠ, 0. τύχης ἔργον ΤΙ. χι. 15. 
ΙΥ. ΧΙ. ϱ. ἀπὸ τύχης ΤΥ. 1. 1ο. 
τύχην 1Υ. Χτῃ. 3. διὰ τὴν τύχην 
1Υ. Ἱ. 1ο. διὰ τύχην, διὰ τὸν 
νοµοθέτην ΤΙ. ΙΧ. 21. τύχαις ταῖς 
φΦαύλαις ΤΥ. ΧΙΠ. 7. τύχας ΤΙ. νι. 
1”. ντου ας η, 

τυχηρός. τυχηρᾶς ΥΙ. χι. 1. 
τωθασμµό». τωθασμµόν ΤΥ. ΧΥΠΠ. ιο. 

π. 

νο ναι ὑβρίζουσι 1. τς. 4. ὑβρί 
1. ΧἩι. 8. ἑβρίσῃ ΥΙΠΙ. νπῃ. 

μάς ὑβρίζειν ΤΙ. κπ. 12. ΥΤΙΙ. 
νπ. 7: Χ. 38. ὑβρίζονα ΥΤΙΠΙ. χι. 
22. ὑβριζόντων Ὑ 111. τπτ. τ. ῥὑβρί- 
ζηται Υ 111. χ.ο. ὑβρίζωνται Υ ΠΤΙ. 
ΧΙ. Τδ. ὑβρίζεσθαι ΤΥ. χι. 9. 
ΥΠ. χι. 31. ῥὑβρισμέος ΥΤΙΙ. 
Χ. 16. ὑβρισθῆναι ΥΠ. κ. τό. 
ὑβρισθέντες ΥΠ. τν. 5: χΧ. το. 

ὕβρις ΥΙΤΙ. τπτ, 1. ὕβρεως ΥΠ. κ. 
16: ΧΙ. 28. ὑβρυ 11. ντ. {. ΥΠ. 
ος το απο οι... 
ὑβρεις ΥΠ. χι. 23. 

ὑβριστής. ὑβρισταί ΥΙ. χι. 5. 
στάς ποιεῖ ΤΥ. χν. 3. 

ὑγιαίνω. ὑγιαίνειν ΤΙ. νι. 1ο. τὸ 
ὑγιαῖνον σῶμα ΤΥ. χτῃ. 2. ὑγιά- 
σαντες ΤΤΙ. χνι. 7. 

ὑγιεία. ὑγιείας ΤΥ. χι. {: κτι. 17. 
ὑγείαν Ἱἵν. πι αν αντ ον 
πι τινα κ 

ὑγιεινός. ὑγιειοῖς ὕδασιν ΤΝ. χι. {. 
ὑγιειότεραι ΤΝ. ΧΙ. 2. 

ὑγιής. ὑγιᾶ ποιῆσαι ΠΤΙ. χι. το. 
ὑδαρής. Φιλίαν ὑδαρη ΤΙ. τν. 7. 
ὕδωρ ΤΙ. 1ν. δ. ΤΠ. αν. 8. 

τροφὴν ὕδατα ΤΥ. χι. 5. 
αν. Ἡ 

υἱός. υἱόν ΤΙ. Τι. 2. υἱοί ΤΙ. τα. 5. 
ΥΤΠΙ. 1χ. 13. υἱεῖς ΤΤΙ. 1ν.8δ. ὙΥ. 
ΤΠ. 1ο. Ύ1ΠΙ. ντ. 3. υἱέσν ΥΤΠΙ. 
πο ατα 

ὕλη. τὸ ὑποκείμενον ἐξ οὗ τι ἀποτε- 
λεῖται ἔργον 1. ΥΠΙ. 2. ὕλην Ι. 
τπ.α, ΤΤ. Ι.3. ε 

ὑλοτομία 1. χι. /. 

τυράν- 

ὑβρι- 

τὰ εἰς 
ὑδάτων 

ὑλωρός. ὑλωρούς ΤΥ. ππ, δ. ΎΥΤΙ. 
υπ. 6 

ὑπακούω. ὑπακούειψ λόγῳ ΤΥ. χιν. 

ὑπαρχή. τῶν ἐξ ὑπαρχῆς ΥΠ. νι. 5. 
ὑπάρχω. ὑπάρχει 111. 1. 4: αΧν. 5. 
ντα... σι στ Ὅῃᾳ., 
”, τς κ. 4. τούων αι, κ. τα. 

τυράννοις Τ11.᾽ 



ΙΝΡΕΧ ΟΕ ἄΑΞΕΕΚ ΜΟΒΡΒ. 486 

ὑπαρξει ΤΙ. ν. αι. ΥΙΤΙ. κ. 2ο. | ΧΙ. 6. ὑπερεχομένοις κατ ἀρετήν 
ὑπῆρχεν ΤΙ. αχ. 8. ΥΙΤΙ. κ. 6. λλλΕς. 
ὑπαρχέτω ΤΝ. π. 16. ὑπάρχῃ ΠΤΙ. | ὑπερίσχυρος. ὑπερίσχυρον Υ1. ΧΙ. 5. 
ΧΙΠ, 5. ΥΙΤΠΙ. ΤΧ. 4. ὑπάρχωσι | ὑπέρκαλος. ὑπέρκαλον ΥΠ. ΧΙ. 5. 
111. χι. 7. ΤΝ. τ. 186. ὑπάρξῃ | ὑπερόριο. τὰ ὑπερόρια πι αν. 11, 
ὙΠΙΙ. χι. 32. ὑπάρχεωῳ ΤΠ. π. 1: τοῖς ὑπερορίοις 111. Χτν. 12. 
Ἱν. 9: Υ. 21: νΠ. 7: ΙΧ. 2, 30. | ὑπεροχή 1Υ. τν. 6. ὑπεροχῆς ΥΠΙ. 
ΙΤ. ΙΧ. το: Χγ. 5: χΧγι.1.ο. ΙΝ. Ἡ. 2: Χ. 16. ὑπεροχῇ 1. ΝΙ. 84. 
νῃ. δ: χΧΠ, 1. Υ. ν. 1ο. ΥΠ. ὑπεροχὴν ΤΠ. χτ. 5: ΧΙΠ. 24. ΤΥ. 
Π,. 9: Τν. 6. ΥΙΠΙ. ΣΧ. 32. (ἄρχευ) 1. 8: χι. Ο: ΧΙΥ.2. ΥΠ. Π. 2: ΥΠ. 
ΥΠ. 1ν. 23. ὑπαρχούσης ΥΠ. τν. 6: ΥΙΠ. 4. τῆς πολιτείας ΥΙ. ΧΙ. 
ϱ. ὙΥ1ΙΙΙ. κιτ. τό. ὑπαρχούσῃ τ: ΧΠΙ.1ο. ΥΠ. 1. 3: ΙΥ. 10: 
πολιτείᾳ Ἡ. ΧΠ. 13. ὑπάρχοντα | υπ. ἸΤ: ΙΧ.7. ΥΠ. Χ. 3: ΧΙ. 12. 
ὙΠΠ. νΙΠ. 18. ὑπάρχουσαν 11. 1ΙΣ. τῆς πολιτείας ΥΠ. χι. 17. των 
14: Χ. 2. ἐκεῖνα ὑπάρχοντα πρὀ- ὀργάνων ΤΠΙ. χτι. 4. τοῖς καθ 
τερον οὐ καταλῦσαι 1]. χπ. 3. ὑπεροχὴν νόμοι ΥΙΠ. τς. ο. 

' ὑπαρχόντων ΤΙ. ν. αι. ΤΙΝ. 1, τ: ὑπεροχαῖς ΤΥ. Ἱ. 5. ΥΠ. ΣΙ. 
Χ. 7. ΥΠ. Ι. 4. ὑπαρχουσῶν ὙΠ. 6. ὑπεροχάς ΤΤΙ. χι. 22. ΥΙ. ΠΠ. 

τα, 7.. ὑπαρχούσαις ΥΠ. 1. 7. ὑπαρ- 6. 
χούσας ΤΙ. 1.1. ΤΙ. ι. 6. ὑπερπλούσιος. ὑπερπλούσιον ΥΠ. ΧΙ. 5. 

ὑπεναντίος ΤΙ. ΙΧ. 16. πρὸς ἀρετήν | ὑπέρπτωχος. ὑπέρπτωχον ΥΠ. ΧΙ. 5. 
ΤΥ. τς. 3. ὑπεναντίαν ΙΥ. νι, 1. | ὑπερτείω. ὑπερτείνει ΤΝ. Χ. 6. 
ὑπεναντίας ἀλλήλαις ΤΙ. ν. 2ο. ΥΤΙΠ. τπ. 56. ὑπερτείνῃ 11. τν. 

ὑπεναντίως ΤΙ. 1Χ. τ. 17. ὑπερτείνωσι ΥΠ. Ὑι. 11: ΧΙ. 
ὑπέξειμι. ὑπεξιόντος ΤΙ. τπτ. 6. 1. 
ὑπεραίρω. ὑπεραίρῃ ΤΙ. ντ. 5. ὑπέχω. ὑπέχει δίκην 111. Ἱ. 4. 
ὑπερασθενής. ὑπερασθενῆ ΥΠ. χι. 5. ὑποσχόμενος Υ1ΠΠΙ. Χ. 168. 
ὑπερβαίνω. ὑπερβαίνει ΤΝ. χγι. 8. ὕπνος. ὕπνου Υ. Υ. 2. 
ὑπερβάλλω. ὑπερβάλλει ἐπὶ τὸ σκλη- | ὑπηρεσία. ὑπηρεσίας ]. ΧΠΙ. 2. 

ρόν Ἡ. ΙΧ. 24. ὑπερβάλλῃ ΤΠ. νι. | ὑπηρετέω. ὑπερετοῦσιν 1. ΠΠ. 4. οὐχ 
να Υ τα, Ἱο. αὑτοῖς ΥΤΤΙ. τκ. 4. ὑπηρετεῖν ΤΙ. 

-. ὑπερβάλλωσι ΥΠ. ΧΙν. 13. ὑπερ- 1Υ. 12. 
βάλλειν ΎΤΙ. 1ν. 1ο. ὑπερβάλλων | ὑπηρέτης ἐν ὀργάνου εἴδει 1. 1Ιν. 2. 
1Υ. 1ν. 8. ὑπερβάλλοντος ΤΥ. τν. τῶν πρὸς τὴν πρᾶξω 1. 1ν. 5. ὑπη- 
ΙΤ. ὑπερβάλλοντα ΤΙ. κπτ. τό, ρέτας ΤΤΙ. Χνι. 4. . 
21. ΤΥ. ΧνΙ. 17. ὑπερβάλλουσαν | ὑπηρετική Ι. ντΠ. 1: ΧΙΠ. 0. ὑπηρε- 
ΙΥ. Τν. 13. ὑπερβάλλοντε ΥΤΠ. τικαί (ἐπιμέλειαι) ΥΙ. Χγ. 3. 
1ν. 17. ὑπὸ τὸν πόλεμον ΥΙΤΙ. ππ. 7. 

ὑπερβολή. ὑπερβολῆς ΤΝ. τν. 12. | ὑποβάλλω. ὑποβάλλει Υ. ΥΠ. 14. 
ὑπερβολήν ΤΙ. Υπ. τό. ΤΤΙ. χνπ. | ὑπογράφω. ὑπογεγραμμένον 11. Υ. 6. 
7. ΙΥ. 1. 5, 7: 1ν. 14: ΧΙΥ. 2. | ὑπόγυιος. ὑπογυιότατον πρὸς αὐτάρκειαν 
ΥΤΙΙΠ. Ιχ. 7. ἀρετῆς ΤΤΙ. πτπ. 13. ΥΤΙΠ. ντῃ. 8. 
τιμῆς Ι. ΧΙ. 11. τοῦ βίου ΤΥ. ν. 2. | ὑπόδεσις 1. ΙΧ. 2. 
καθ᾽ ὑπερβολήν ΥΠ. χι. 6. ὑπερ- | ὑποδέχομαι. ὑποδεξάμενοι ΥΠ. πι. 
βολῶν Ύ. ΥΠ. 12. 'ὑπερβολάς ΤΙ. 12. 
νπ. 13. ΥΠ. χι. 1ο. ΥΙΠ. χι. | ὑπόδήμα Ἱ. Τκ. 3. ὑποδήματος Ι. ΙΧ. 

98. 2, 8. 
ὑπερευγενής. ὑπερευγενῆ ΥΙ. χι. 5. ὑποδοχή. ὑποδοχάς ΤΥ. ΧΙ. 3. 
ὑπερέχω. ὑπερέχει 111. χπ. 6. ΥΙ. | ὑπόθεσι ΤΙ. τι. 1. ὑποθέσεως. ἐκ 

ΧΠ. 3. ΥΠ. 1. 12. ὑπερέχουσι τῆς ΤΥ. τσ. 7. ἐξ ΤΙ. Υ. 21. ΤΥ. 
ΤΗ. χπ. 6. ὑπερέχῃ ΥΙΤΙ. τν. 11, ΧΙΙ. 6. ΥΤ. 1. 4. ὑποθέσει ΤΙ. 1Σ. 
ὑπερέχωσιν ΥΠ. χι. 16. ὑπερέ- 34. ὑπόθεσω ΤΙ. Υ. 14: ΙΧ. 1: 1. 
χα Ὡι τῃ τες χνα, ς,,Ἡ. αν νο Εν ΔΕ πι το, 
κατὰ πλῆθος ΥΠ. Τν. 5. ὑπερέχων λαμβάνει ΤΙ. τι. 2. κρίνῃ πρὀς ΥΠ. 
1ΠΙ. ΧΠ. 5. ὑπέρεχον ΤΠ. ντι. {: ΧΙ. 21. πρὸς ὑπόθεσιω ἀγαθῶν ΝΤ. 
ΧΝΙΠ. 1. τῷ κατὰ τὸ ἔργον ὑπερέ- νΠΠ. 2. ὑποθέσεις ΤΝ. 1ν.1. ΎΠΠΙ. 
χοντο ΠΤΙ. Χτι. 4. ὑπερέχοντα ΥΤΤΙ. ΧΙ. 16. 
ΥΤΠ. 12. ὑπερέχοντες ΥΙΤΙ. 1Π. 3: | ὑποθετέον 111. νι.2. ΤΝ. τχ. . 
ΧΤΠΙ. 14. κατὰ γένος ὙΠΤΙ. 1. 7. | ὑπόκειμαι. ὑποκείσθω ΤΝ. 1. 13. ὑπο- 
ὑπερεχόντων ΥΤΙΠΙ. Χ. 13. τοῖς κεῖσθαι ΥΠ. Χ. 27. ὑποκείμενον 
ὑπερέχουσω 111. Χκπ. 34. κατὰ ΙΥ. χιπ. 2. ὑποκείενα ΤΠ. . 
πλοῦτον ΠΤΙ. ΙΧ. 15. ὑπερέχοντας δ. ὑποκειμένων ΥΠ. Π. 5. ἐκ τῶν 
ο η δι δν. ο. να ή ΜΗ Ἑ 
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ὑποκρίνω. ὑποκρίνεσθαι ΥΤΤΙ. Τχ. 11, 
ὑποκρινόμενον ΥΙΤΙ. χι. το. 

ὑποκριτής ΤΥ. ἄντ. 13. ὑποκριτῶν 
ΤΥ. Χντι, 13. 

ὑπολαμβάνω. ὑπολαμβάνουσι Τ. ΤΧ. 
30, ντ ο να με ὃς Ὢν. 
ο να ο πλ οκ 
λαμβάνωσι ὙΠΙ. π. ο. ὑπολάβῃ 
11. ΧΙ, 11. ὑπολάβοι ΤΥ. τῃ. 3: ΥΙ. 
12. Υ.Υ.Τ1. ὑπολαμβάνειν ΤΙ. τ. 8. 
σ].π.δ. ΙΤ. 3: τε. τι: χι. 
32. ὑπολαμβάνοντε ΥΠ. ντ. 
13. ὑπολαβεῖν τὴν ἀρχήν ΥΠΠΙΠ. 
1. 

ὑπολείπω. ὑπολείπεω ΤΥ. Χι. 3. λίαν 
ὑπολείπεσθαι ΤΙΝ. ΧνΙ. 3. ὑπολει- 
ποµένους Ι. ν. το. 

ὑποληπτέον 1. χτπ. 8. ΥΙ. νπι. 6. 
ὑπόληψι». ὑπόληψω Υ. ν.δ. ΥΤΠ. 

κ Αν κ ασ. ἕ 
ὑπολογέω. ὑπολογεῖν ΤΥ. τῃ. 4. 
ὑπομένω. ὑπομένει ΥΠ. Χ. 4. ὑπομέ- 
νουσι ΤΙ. Χιν. 6. Υ.ν. 25. ΥΠ. 
αν πι ταν γι αν νοκ 
2ο. ὑπομενοῦσι Ἡ. Υ. 109. ὑπέ- 

µενον ΤΤΠΙ. χν. 1. ΥΠ. χτῃ. τ. 
ΥΤΙ. τν. 3. ὑπομείνεαν ΥΠ. χτι. 
δ. ὑπομένι ΙΥ. ιχ.5. ΥΤΙ. σι. 
το. ΎΠ. τν. 17. ὑπομεῖναι ΝΤΙΠ. 
ΧΠ.2. ὑπομένουσι ΤΙ. Υ. 10. ὑπο- 
µείναντες ΎΤΙ. ντ. 9. 

ὑπομνηστεύω. ὑπομνηστευσάμενοςν ΤΤΙ. 
ΙΥ. 7. ὑπομνηστευθέντος ΥΙΤΙ. 1ν. 

ὑποποιέω. ὑπεποιήσατο ΥΤΠΙ. τν. 2. 
ὑποπτεύω. ὑποπτεύωσι ΤΤΙ. χνι. 7. 
ὑποτίθημι. ὑποτίθενται τοῦτο ψεῦδος 

ΙΥ. τῃ. 6. ὑποτίθεσθαι κατ εὐχήν 
π τη, 

ὑποφέρω. ὑπήνεγκεν ΤΙ. τκ. τ6. 
ὑπενεγκεῖν πόλεμον ΤΙ. ντΙ, 15. 

ὕστερο». τῷ ὑστέῳ ὙΙΤΙ. Χ. 22. 
ὕστερον (αἄν.) ΤΙ. νι. 1. ΤΠ. χιν͵. 
14, ἄγ. Χχ”  Ιος ΣΥΗΕΗ84ἱ 
ΙνΝ. 14: ὙΙ. 3. ὑστέρας φ. 1. 
ϱ. ὑστάτη; ὀλιγαρχίας ΤΠ. 
Χ. 2. 

ὑφάντης. ὑφάντῃ ΤΥ. 1ν. 3. ὑφάντην 
λα ι ὃν ς 

ὑφαντικό». ὑφαντικῆς 1. Χ. 2. ὑφαντικῇ 
1. ντῃ. 1. 

ὑφηγέομαι. ὑφήγηται 1. ΧπΠ. 6. ὑφη- 
γηµένον 1. ΥΠΙ. 1. ὑφηγημένην Ἱ. 
1. 8. 

ϕ, 

Φαγεῖν ΤΥ. 1. /. 
φαίνοµαι. φαίνεται ΤΙ. τι. 1: Π1. 1: ν. 

13: ΥΙ. Τδ. «φαίνονται ΤΙ. νῃ. 6, 
18.  προαιρούµενοι ΤΥ. 11. 6. Φφαί- 
ρἐόθαέ ὝΠ. πα, ο. ο ᾱτ, 44. 
πεφασμµένον 1. ΝΙΠ. 14. «Φφανέν ΤΠ. 
ν. 4. 

ΙΝΡΗΕΧ ΟΕ σΒΕΕΚ ἨΟ0ΠΡΡΒ. 

φαλάγξ. τὰς φάλαγγας ΥΤΤΙ. πτ. τ6. 
Φανερός ΤΠ. ν. 1ο. ΎὙΠΙΙ. χι. 23. 

ἐστι τοιοῦτος ὤν ΤΙ. ΤΧ. 6. «φΦανερόν 
τα αδ, θ. ντ π.δ. 
νι αο. 1. Χ. {: χι, το, 4ᾱἳ: 
ΧΠ. 4: ΧΙΠ. 9, 24: ΧΥ. 4: ΧΥΠΙ. 2: 
χυπι.1: ΥΙ. τ. 2: ΤΠ. 6: ΤΥ. 16. 
ΥΤΙΠΙ. 1. 14: ΤΠ. 1. φανερούς ΥΠΠΙ. 
ΧΙ. 6. «φΦανερωτέρα ΥΠ. ΥΠ, 4. 
Φανερωτάτους ΥΤΤΙ. νι. 1. 

φανερῶς ΤΠ. Υ. 1ο: Ιχ.7: ΤΥ. Τν. 14. 
Φαρμακεία. Φαρμακείας χάρῳ Ὑ. ΠΠ, 

4. 
Φάρµμακον ΤΙ. Υπ. 2. οὐδέν ἐστι ΤΠ. 

ΧΙ, 16. 
φΦάσκω. φάσκων ΥΠ. ΤΝ. 3ο. ΥΙΤΤΙ. 

Χ. 28: ΧΙ. 31. «φάσκόντες 1. ΧΙΠΠ. 
τος τισ ς τα 

ΤΥ. 13.. φάσκοντας Υ. νΙ. 4. 
φατέον ΤΙ. τ. 5: ΠΠ. 2. 
φαῦλος Ἱ. Ἡ. 0. Φφαῦλον ΤΠ. πτ. 6: 

ντ. 6: νιπ. 23. ΤΠ. Χ. 6: ΧγΙ. 
6 Ἱν ας νου τ αχτεε, 
16. τὸ ἑν ἑκάστῳ φαῦλον ΥΤΙ. τν. 
7. φαῦλα ΤΙ. Χ. 4. τὰ φαῦλα 
ΤΥ. Χντ. 14. φαύλων ΥΠ. νι. 4. 
ἀρίστην ΥΠ. ΤΠ. 3. Φαύλους 11. ΥΠ. 
ο. ΤΠ. ΧΙ. 15, 20. «φαυλότερος 
ΤΙ. ΧΙ. 12. Φφαυλοτέρν ΥΠ. 1. 4. 
φαυλότερα ΥΙΙ. 1ν. 12. Φαυλότα- 
τον ΤΙ. κ. 14. 

φαύλως 1. σ. 5. ΤΙ. τε. 14. ἔχει ΤΙ. 
ΙΧ. 6. ἔχον ΤΥ. Τν. το. 

φείδοµαι. φείδεσθαι τῶν εὐπόρων Υ1ΤΙ. 
ΥΙΠΠ. 20. 

φέρω. φέρει εἰς τὴν πολιτείαν ΥΠ. Χνι. 
2. πρὸς τὸ µή ΥΠ. ν. 6. «φέρουσι 
βαρέως ΥΤΙΙ. ΧΙ. 28. «φόρους ΤΙ. 
Χ. 8. «Φέρει ΤΙ. νιπ. 5: ΙΧ. 41. 
ΤΠ. χνπ. {. ὙΠΠΙ. νπι. 12. ᾖβα- 
ρέως ΥΤΤΙ. Χ. 17. ἄρχοντας ΤΙ. νι. 
10. ΥΠ. Υ. 1τ. Φφερόντων πρὸς 
τὸ κοιόν ὙΠ]. Υ. 3. «φέροντας 
ΤΙ. ν. 22. εἰς τὸ κοινόν ΤΙ. ν. 2. 
τὰς πρὸς τὸ τέλος φερούσας ΙΥ. 
ΧΙΙ. 2. ὶ 

φεύγω. ἔφυγε ὙΤΤΙ. χτι. 6. φεύγωσι 
ΥΠ. χιΠ. 3. «φεύγει Ι. χιπ. 15. 
ὙΤΙ. ντ. 12. τὸν φεύγοντα ΤΙ. 
ΥΙΠ. 20. «φΦεύγοντε Ύ1ΙΤΙ. τ. 4. 
τοῖς φεύγουσι φόνου ὙΠ. χνι. 4. 
φεύγοντας Υ1ΤΙ. ν. 4. 

Φημί. φησί ὙΙ. Τν. 12. φαμέν ΤΙ. 
ΧΙν. 1: ΧΥΙΠ.Ι. ὉΙ. 1. 3. φασί 
ΤΠ. χι. {: ΧΠ. 1: ΧΙΠ. 17: ΧΥΙ. 4. 
τι π ΓΗ νι σ  ο 
φήσει τὸν αὐτὸν υἱόν ΤΙ. ΤΠ. 2. «φῄή- 
σοµεν ΤΙ. τ. 5: Χπῃ. 3. ΤΥ. 1. 8. 
ἔφη ΤΙ. ΧΙ. 14. Φαίη τις ἄν ΤΤΙ. 
1, Ίτκ. . τα ᾱ: Χν. ᾱ, ' οὐθεῖε 
φαίη ἄν ΥΤ. Τν.2. φαῖεν ἄν ΤΤΤ. χιτ. 
356. φάναι ΥΙΠΙ. χι. 3: ΧΙ. 15. 

φΦθάνω. φθάσαι Υ ΤΤΙ. 1. 4. 
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κ Φθαρτικὸν πόλεως ΤΠ. ΣΧ. 

κ. Φθεγγόµενον 111. ΧΙΙ. 21. 
Φθείρω. φθείρει 111. κ.2. ΎὙΠΠ. 1Σ. 

. φθείρυσι τὴν πόλω 111. Χ. 2. 
Φθείρειν ΥΠ]. Τν. 15. «Φθείροντες 
ΟΥ χαίροντες ΥΤΠΤΙ. ΙΧ. ϱ. «Φθείρε- 
χα οντης τα. ο κ. ὰκ-9,, 4ὐ, 
φθείρονται͵ ανα να τ, Χ9δ: 
ΧΤΙ. 7. ὥστε μὴ Φθείρεσθαι ΥΠ. 
γΙ. 4. ἐφθάρθαι ΤΙ. τΥ. 7. Φθειρο- 
µένου τοῦ δούλου Τ1Ι. νι. 6. τῶν 
μὲν φθειροµένων τῶν δὲ γινομένων 
ΤΙ. τι. 6. 

Φθόγγος. φθόγγων ΤΤΙ. τπτ. δ.᾽ 
φθονέω. Φθονοῦντος Ὑ ΤΙ. 1ν. 6. «Φθο- 

νοῦντες ΥΠ]. 1ν. 1ο. «φθονούντων 
ΥΙ. πι. 7. «Φφθονοῦνται ΥΙΠΙ. χι. 
1. 

φθορά. ΥΙΤΙ. ντ. 1. «φθορᾶς ΥΤΙ. 
το κ, 38. αι 18... ἐκ 
Φθορᾶς τωὀς Τ. ΥΙΠ. 21. «φθοραί 
ΥΤΤΙ. κ. 36. «φΦθοραὶ τίνες ΥΠ. τ. 
6. ΥΠΙ. 1. 1. 

φιδίτιον. φιδίτια ΤΙ. ΙΧ. 3ο. οὗ φιδί- 
τια ἀλλ᾽ ἄνδρια ΤΙ. Χ. 5. τοῖς φιδι- 

ουτίοις ΤΠ. ΧΙ. 3. 
φιλάνθρωπος ΤΙ. Υ. 11. 
Φίλαυτο». τὸ φίλαυτον εἶναι ΤΙ. Υ. 9. 
Φιλέω. φιλοῦμεν ΙΝ. νΙ. δ. «φιλοῦσω 
ΥΤΠ. χι. 12. φιλεῖν ΤΙ. τν. 6, ο. 
Ὑ, ν. 17. «φιλοῦντες αὑτούς ΥΠ, 
Γκ. η. 

Φιλητικό». τὸ φιλητικόν ΤΥ. ΥΠ. 5. 
φιλητικούς ΤΥ. νῃ. 5 

φιλία Ι. νι. 1ο. 111. ΙΧ. 4. ἡ τοῦ 
συξῆν προαίρεσις 111. ΙΧ. 13. ἆἧττον 
ἔσται κοινῶν ὄντων τῶν τέκνων καὶ 
τῶν γυναικῶν ΤΙ. ΤΥ. 4. «Φιλίας ΥΠ. 
ΧΙ. 7. ἔργον, τὸ µίαν εἶναι τὴν πὀ- 
λιω μάλιστα ΤΙ. τν. 6. τὸ δὲ τοιοῦ- 
τον φιλίας ἔργον ΠΤΙ. ΙΧ. 13. Φφιλίαν 
πα αι σος νο ας, . 
διὰ φιλίαν ΤΤΙ. Χνι. 7. θαυμαστήν 
τια ΤΙ. ν. Ἱι. τὴν πρὸς αὑτὸν 
αὐτὸς ἔχει ἕκαστος ΤΙ. Υ. 8. 

Φιλικός. φιλικὸν ἡ κοινωνία ΥΙ. ΧΙ. 7. 
φιλικῶς ΤΥ. Χ. 9. ἔχειν πρὸς τὴν πο- 

λιτείαν 11. ντ. 9. 
Φιλονεικέω. ἐφιλονείκησαν ΥΤΙΙ. τι. 15. 
Φιλονεικία. ἔξω τῆς Φφιλονεικίας ΝΤΙΠ. 

ΥΤΠΠ. 0. διὰ Φιλονεικίαν ΥΙ1Ι. νι. 
6. Φιλονεικίας ΥΙΤΠΙ. ντ. 9. 

Φιλοπονία. φιλοπονίαις Υ. 1Υ. 4. 
Φίλος. ὅ γε 111. γι. 13. µ«Φίλον κέ- 

κτηνται ΥΠ. Υ. ϱ. μὴ φίλοι μὲν οὖν 
ὄντες ΤΠ. Χνι. 13. φίλων Υ1ΠΙ. ττ. 
3: ΥΙΠ. 12. κοινὰ τά ΤΙ. ν. 6. 
φίλους ΤΙ. Χ. 14. ΤΠ. χνι. 12. ὙΤΤΙ. 
ΤΠ. ϱ. «Φίλου φίλοι ΥΠ. χι. 8. 
Φιλτάτους φίλους ΤΝ. 1. 4. 

Φιλοσοφέω. «Φιλοσοφοῦσω Ἱ. ΥΠ. 5. 
πεφιλοσόφηκεν ΤΠ. Χ. ϱ. Φιλοσο- 
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φεῖν ΤΥ. ΧΙ. 12. τῷ φιλοσοφοῦντι 
περὶ ἑκάστην µέθοδον 111. ντπ. 1. 
τοῖς περὶ πολιτείας φιλοσοφοῦσιν Τν. 
Χ. 1. οἱ πεφιλοσοφηκότες περὶ τὴν 
παιδείαν ταύτην Υ. Υ. 23. 

Φιλοσοφία, «Φιλοσοφίας ΤΥ. αγ. . 
παρά ΙΙ. ΥΠ. 12. πρὸς τὴν σχολήν 
ΙΥ. Χγ. 3. τῶν ἐκ Υ. Υπ. 2. ὡς 
ἀνωφελοῦς οὔσης Ἱ. ΧΙ. Ο. Φιλοσο- 
φίᾳ ΤΙ. Υ. 15. τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ Υ. 
ΥΠΙ. 3. «Φιλοσοφίαν πολιτικὴν ἔχει 
111. χπ. 2. τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν 
λόγοις ΤΠ. χττ. {. 

Φιλόσοφος. Φιλόσοφον ΤΥ. τ. 5, 6. 
φιλοσόφων ΤΙ. νΠΠ. . 

Φιλοτιµία. εἴ τι φιλοτιµίας διὰ 
Φιλοτιμίαν ΤΙ. ντ. 1: Ιχ.28. ΥΤΤΙ. 
Χ. 25. 

Φιλότιμος μὴ ὤν ΤΙ. ΙΧ. 28. φιλοτίμους 
ΤΙ. ΙΧ. ο86. ΥΙΤΙ. νπι. 5: χι. 28. 
Φιλοτιμµότατοι πρὸς ἀρετήν ΤΥ. τι. 6. 

Φιλοχρηματία. φιλοχρηματίαν ΤΙ. ΙΧ. 
13, 28. 

Φιλοχρήματος. Φιλοχρήματον ΤΙ. γ. ο. 
τὴν πόλιν ὅλην ΤΙ. ΧΙ. 11. ἍµῥΦιλο- 
χρήµατοι ΥΠ. χι. 28: χπ. 1/1. 
Φιλοχρημάτους ΤΙ. ΙΧ. 27. 

φοβερό». φοβερόν ΤΤΙ. χι. 7. ΥΙ. ΧΙΙ. 
6. «φοβερούς ΤΙ. νι. 8. ΤΥ. ντ. 6. 
φΦοβερώτεροι Υ111. ΧΙ. 209. φοβερώ- 
τατοι ΥΠ. χι. 2ο. 

Φοβέω. φοβοῦνται 111. ΧΙ. 256. Φο- 
βεῖσθαι ὙΠΠ. Υ. 6. ὙΠΤΙ. χι. 2ο. 
φοβούμενος Ὑ1Π1Ι. Χ. 21. «φοβούμε- 
νον ΝΤΙΠ. ΧΙ. 34. φοβούμενοι Υ1ΤΙ. 
ντ. δ: ΧΙ. 7. 

φοβητικό». φοβητικούς Υ. ΥΠ. 5. 
φόβος Ὑ. ΥΠ. 4. ὁ κοινός ΥΙΤΙ. ν. τ. 

διὰ φόβον Ὑ1ΤΙ. τ. 6: τῃ. {: Χ. 13, 
21. τὸν τῶν ἐλευθέρων φΦόβον ΙΥ. 
ΧΤΙ. δ. φόβους ΥΤΙΤΙ. νυιπτ, δ. 

φονικό». τὸ Φονικόν Ὑ1. ΧγΙ. 2. τὰς 
Φονικάς 111. 1. 1Ο. περὶ τὰ φονικά 
11. ΧΤΙ. 14. νόμος περί ΤΙ. ΥΤΠ. 2ο. 

φόνος. φόνῳ ΤΙ. ΥΙΠ. 20ο. «Φόνον ΤΙ. 
ΥΤΠΙ. 2Ο. «φόνους ΤΙ. 1Ψ. 1, 1ο. 

φορά. φοράν 1. ΧΙ. 9 
Φορβειά. φορβειάν ΤΝ. ΤΠ. 11. 
Φόρο». φόρων οὓς φέρουσω ΤΙ. κ. 8. 
φορτηγία 1. ΧΙ. 4. 
φορτικός Ὑ. ΥΠ. 6. Φορτικῆς . νι. 

15. «φΦορτικόν 1. ΧΙ. 5. 
φορτικῶς ΙΥ. ιν. 15. 
Φράζω. φράζοντας ΤΝ. νι. 5. 
Φρατρία. φρατρίαι ΙΤΙ. τχ. 13. ΥΤΙ. 

1ν. 10. Φρατρίας ΤΙ. Υ. 17. ΥΤ. ΧΥ. 
17. ΝΤΙΠ. ντ. το. 

φΦράτωρ. φράτορα ΤΙ. ΤΠ. 7. 
Φροιμιάζω, πεφροιµίασται ΤΥ. ἵν. 1. 

πεφροιµιασμένα ΤΝ. 1. 13. 
Φρονέω. μικρὸν φρονῶσι ΝΤΙΠ. χι. τ6. 

φρονεῖν ΥΙΤΙ. χι. 6. μικρά ΥΤΤΙ. 
ΧΙ. 15. εὖ φρονοῦντα ΤΥ. π. 6. εὖ 
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Φρονούσαις ΤΥ. ΧΙ. Υ. εὖ φρονοῦντας 
1Τ.τ.ο, 

Φρόνημα ΥΠ. χι. 6, 12. «Φρονημά- 
των ΤΙ. Υ. 22. 

Φρονηματίας. τοὺς Φρονηματίας ἀναι- 
ρεῖν ΥΤΤΙ. χι. 6. 

Φρονηματίζω. ἐφρονηματίσθη ΤΙ. ΧτΠ. 
5. πεφρονηµατισµένων Υ1ΤΤΙ. Υπ. 2. 
πεφρονηµατισµένους 111. Χιπ. 10. 
Φρονηματισθέντες Υ. ΥΙ. 11. 

Φρόνησις ΤΥ. ΙΧ. 6. ἄρχοντος ἴδιος 
ἀρετή ΤΤΙ. Τν. 17. πόλεως ΤΥ. 1. 
12. Φρονήσεως ΤΙ. χι. 2. ΤΥ. 1. 

Ὅ 4, ΤΟ: 1Χ.5. τῆς αὐτῆς ταύτης ΥΠ. 
1.9. Φρονήσει Ἱ. Π. 16. πρὸς φρό- 
νησιυ Υ. Υ. 4. 

φρόνιμος ΙΥ. 1. 13. τὸν πολιτικὸν 
ἀναγκαῖον εἶναι φρόνιµον ΤΙ. 1Υ. 7. 

φροντίζω. φροντίζουσι 1. τ. 4. ΤΠ. 
ΙΧ. 7,8δ. λίαν ΤΥ. Χ. 12. οὐδέν 
ΥΤΙ. τπτ. 6. «φροντίζει ΤΥ. χι. 4. 
ΥΠ. κ. 27: ΧΙ. 25. πρὸς τοῦτο 

ΤΥ. τπτ. 4. τῶν κοινῶν ΥΙΠ. χι. 
10. «Φροντίζοντος 11. ΠΠ. 4. «Φρον- 
τιζούσαις ΥΠ. υπ. 22. «Φροντί- 
ζοντας ΥΙΤΙ. νπῃ. 8. 

φρουρός. φρουρῶν ΥΤΙ.νΙΠ. 12. ΥΠ. 
Ὅ νπ. 0, 12. «φρουρούς 11. Υ. 29. 
Φρυγιστἰ Υ. υγ. 22: ΥΠ. ϱ. ΥΠ. ΤΠ. 

7. 
Φυγαδεύω. Φυγαδεύειν 111. χιπ. 18: 

Ἁνια πα κ. 
φυγάς. Φυγάδων 111. 1. 6. 

111. χτν. ο. Υ111. τῇ. 12. 
φυγή. Φυγῆς Υ1. ΙΧ. 9: ΧΙν. 3. 
φυλακή 111. κιν. 7. ὙΠΠ1. Χ. το: ΧΙ. 

8. κοινή ΥΙΤΙ. κι. 27. Φφυλακῆς 
ΥΙ. Χν. 22. δεῖ πλείονος ΥΠ. νι. 
3. πλείστης Υ1ΤΙ. χι. 3ο. Φφυλακῇ 
ΥΤΠΙ. κ. 3. Φφυλακήν Ι1Ι. χιν. 7. 
ΥΤΙΙ. νι. 13: ΥΠΠ. 4, δ. πόλεως 
ΥΤΙ. ντ. Ι4. «Φφυλακάς 111. αν. 
τό. ΥΤΙ. ντ. 8, 21. 

Φυλακτήριον. φυλακτήρια ΙΥ. χῃ. 8. 
Φυλακτηρίοις ΤΗΥ. Χµ. 1. 

φύλαξ ΥΠΤΤ: Χ. 0. φύλακα ΥΠ. χι. 
21. Φυλάκων ΤΙ. Υ. 10, 27. Κκοινω- 
γίαν 1Τ. ν. 23. Φφύλαξι ΤΙ. Ἱν. 4: Υ. 
21. ΤΥ. ΥΠ. δ. φύλακας ΤΙ. 1ν.ο: 
ν. 17. ΤΙ. Χγ. 16. λιμένων Υ11. 
νΤΠ, 5. οἷον φρουροὺς ποιεῖ 11. Υ. 
2ο. 

Φυλαρχέω. φυλαρχοῦσι ΥΙ. χι. 5. 
φυλαρχία. φυλαρχίαι ΥΠ. Υπ. 15. 
Φύλαρχος. φυλάρχων ΥΙΤΙ. 1. το. 
φυλάττω. φυλάττουσι ΤΙ. χιν. 7. ΤΥ. 

1. 6. φυλάξει τοὺς νόμους ΙΤΙ. χν. 
15. Φυλάττωσι ΥΠ. ντ. δ. Φυ- 
λάττειν ΤΤΙ. τν. 17. ΥΠ. 1. 1ο. ΠΠ. 
1ν.7. ΥΠ. ντ, 2, 0: ΧΙ.δ. ἄλλους 
ΥΤΙ. ντΠΙ. 12, πολιτείαν Υ. 1. 2. 
ἡ φυλάττουσα Υ ΤΙ. ΥΙΠΙ. ΤΙ. φυλάτ- 
τοντα ΥΤΠΙΙ. χι. 186, οἱ φυλάττοντες 

Φυγάδας 

ΙΝΡΕΣΧ ΟΕ αβΕΕςΚ ΥΟΠΡΕ, 

τῶν πολιτῶν ΥΤΙΠΙ. χι. 20. Φφυλατ-᾿ 
τόντων ΥΠ. ντ. 6. «φυλάττεσθαι 
ΥΤΤΙ.ΝΙΠΙ. 13. φυλάξασθαι ΤΥ. ΝΙ. 
6. φυλαττομένους ΤΥ. ΧΙ. 12. 

Φυλετεύω. ἐφυλέτευσε πολλοὺς ξένους 
καὶ δούλους µετοίκους 111. τ. 3. 

φυλέτης. φυλέτην ΤΙ. ΤΠ. 7. 
φυλή. φυλαί ὙΤΠΙ. τν. 1ο. ᾖἕτεραι 
ΥΠ. τν. 19. «Φφυλῶν ὙΠ. Χιν. 4. 
φυλάς ΤΙ. ν. 17. ΥΠ. ν. τι: ΥΠΠ. 
10. κατὰ φυλάς ΥΠ. Χν. 17. ΥΠ. 
Υ .9. 

Φυσικό». φυσικόν (τὸ φίλαυτον) ΠΠ. Υ. 
δ. 1.11. 2. τῶν φυσικῶν ΤΥ..ΧνΙ. Ι1. 

φύσις ΤΙ. Υπ. το. ΤΥ. κτ. 11. Ὑ.ΥΠ. 
13. οὐθὲν µάτην ποιεῖ Ἱ. τ. 1ο. ἡ 
φύσις τέλος’ οἷον γὰρ ἕκαστόν ἐστι 
τῆς γενέσεως τελεσθείσης, ταύτην 
φαμὲν τὴν φύσω εἶναι ἑκάστου 1. ΤΠ. 
δ. ἡ τῶν ἁρμονιῶν φύσις Υ. Υ. 22. 
φύσεως ΤΥ. 1Υ. 1ο: Χγ. 7, δ: ΧΥΙΙ. 
τε τι πι το ο ο - 
τῆς ΤΥ. χτττ. 11. ὑπὸ τῆς Υ. νῃ. 
11. «φύσει ΤΠ. ντι. 2ο. ΤΙ. χιν. 6: 
Χνι. 2. ΤΥ. ΧΙΥ. 11. δεσποστόν 
ΤΠΙ. πνττ.1. ἕῇ ΤΥ. χΙΠ.12. φύσει, 
ὁ μὴ αὑτοῦ φύσει ἀλλ᾽ ἄλλου, ἄνθρω- 
πος δέ 1. τν. 6. ἐξ ὧν φαμὲν φύσει 
τὴν σύστασιω εἶναι τῆς πόλεως ΥΠ. 
ΧΙ.8δ. «φΦύσι ΤΥ.1.Το: Χ.13: ΧΙΠ. 
8, 12. Υ. ΥΠ. 3. ΥΠ. χ. 25. ἄγ- 
θρωπίνην 1ΤΙ. αν. 14. αὐτήν Υ. 
ΙΙ. 2. ἔχει τήν Υ. ΥΠ. 12. ἴσους 
ΤΙ. τι. 6. κατὰ φύσιν ΤΙ. χνι. 2: 
ΧΥΤΙ. 1. µάλιστα κατὰ φύσιν ἆποι- 
κία οἰκίας 1. ΤΙ. 6. τὸ κατὰ φύσιν 
οἰκεῖον ποιεῖ τὴν ἡδονὴν ἑκάστοις Υ. 
νπ. 7. τοῖς κατὰ φύσω ΤΥ. ΧΙν. 
1Ο. παρὰ φύσιν ΤΙ. χνΠ. τ. οὐδὲν 
παρὰ φύσω καλόν ΤΝ. ΤΙΠ. 6. ποιούς 
τινας τὴν φύσιν ΤΥ. νι. ο. τηλι- 
καύτην Υ. ν.25. τὴν ὅλην ΤΙ. ντΠ. 
αν 

Φυτόν. φυτοῖς Ἱ. τ. 2. «φυτῶν ΤΥ. 
τν. 9. 

φύω. πέφυκε ΤΠ. 1. 2: ΤΠ. 3. ΤΠ. χντ. 
υπ ποια Ὅο ωστεασοα 
ΥΤΙΙ. κ. τ. Ἅαἱρετά ΙΤΥ. 1. ο. ᾗ 
πέφυκεν 111. νι. 9. ὥσπερ πέφυκεν 
ΣΥ. τε. 6. πεφύκασι ΙΙ. τπτ. 9. 
πεφυκέναι ΤΙ. ΧΙΠ. 25. πρὸς τὴν 
ἀρχήν 11. Χ. 3. Φῦναι ΤΝ. ΧΙΠ. 11. 
φυούσης ὙΙΤΙ. χι. δ., κάλλιστα 
πεφυκότι ΥΙ. 1.1. «φύεται Ἱ. ῃ. τ6. 
φυόµενα 1. ΤΠ. 1. τὰ τῆς γῆς ΤΥ. 
ΧΥΙ. 14. 

φωνή 1. ΤΠ. 11. 
Φωράω. φωράσαντες ΥΤΤΙ. νΠ. 2. Φφω- 

ραθέντες Υ ΙΙΙ. ττ. 12. 

Χ. 

χαίρω. χαίρουσω ΥΠ. Υπ. 16: ΙΧ. 
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48: ΧΙ. 12. χαίρωσω 1. Υπ. 11, 
12. χαίρειν νι αι τς, 
τ7, 10. δι) αὑτῶν ΤΙ. υτΠ. 12. 

χαλεπαίνω. ἆχαλεπαίνουσι ΥΙΠΙ. χι. 
10. ἐχαλέπαινον Υ ΙΙ. Χ. 2Ο. χα- 
λεπήνας ΥΙΤΙ. 1γ. 2. 

χαλεπός. χαλεπόν ΤΙ. Υ. 4; νι. 15: 
ται ας ΠΙι. αν. το στ, πι. 
6: ν.5. ΙΙΙ. χι. 21, 31. καλῶς 
δὲ πάντα ἴσως χαλεπὀν 1]. νι. 6. 
χαλεπῶν Υ. νΙ. 1. ἆχαλεπούς ΠΠ. Υ. 
22. ΤΥ. ΥΠ. 7. χαλεπωτάτη ΥΤΙ. 
ΥΤΠΙ. δ. χαλεπῶς ΥΤΠΙ. 1ν. 17. 

χαλεπότης 1. ΧΙΙ. 13. 
χαλκεύς. χαλκέα ΥΠ. Τν. 12. 
χαλκό». χαλκόν ΤΙ. ν. 26. 
χαλκοτύποι. 1. 1. 3. 
χαλκουρχική 1. ΥΙΠΙ. 1. 
χαρά. χαράν Υ. ΥΠ. 6. 
χαρακτήρ. χαρακτῆρα Ι. ΙΧ. 8. 
χαρίει». οἱ χαρίεντες ΤΙ. νπ. 1ο, 1δ. 

χαριέντων ὙΠ]. Υ. 1ο. χαρίεντας 
ΥΠ. χπι. 8. 

χαρίζοµαι. χαρίζωνται ΥΙΤΙ. ν. 5. 
χαριζόµενοι 11. κτ. {. ΥΠ. Υ. 3. 
χαρίσασθαι ΤΙ. Υ. 9. 

χάρι. ἡ χάρις παρὰ τῶν τέκνων 
ΙΥ. χγνι. 3. Χχάρυ ΤΠ. αχνι. 
ο πο. ατα. κ 1 χάω 
(αἀάν.) ΤΙΙ. νι. 2. 
πι τν Ὅλ. 
Το, 

χειμών. χειμῶνος 1. χΧι.ο. ΤΥ. Χνι. 
1ο. χειμῶνι ΤΙ. νττ. 1. 

χείρ. χειρὸς νόμῳ ΤΠ. κΙν. 4. διὰ 
χειρῶν ἔχουσι Υ1ΤΙ. ΥΠ. 8. ἆχερ- 
σίν ΙΙΙ. Χγι. 12. κχεῖρας ΤΤΙ. χνι. 
12. 

χειροτονέω. χειροτονήσοντα ΥΠ11Π. ντ. 
12. 

Υ. τ. 6: ν. το. 
χάρω σχολῆς ΤΙ. ΧΙ. 

χειρουργέω. χειρουργούντων ΎὙ. ΥΠΙΠ. 3. 
χειρουργοῦντας Ύ. νΙ. 1. 

χειρουργικό». Χχειρουργικῆς ἐπιστήμης 
νο το ἔχ 

χειρόω. ἐχειρώσατο ΤΙ. Χ. 4. 
χείρων ΤΠ. ν. 14. 1Π. χι. 14: ΣΥ. 

7. Χχεῖρον ΤΠ. Ἱ. 4: χΧ. ο. 1ΙΥ. 
πι τε ον το Υπ, Ἐν αν: οὐ 
χεῖρον ΙΙ. Χ. 1: ΧΙ. 3. Χχείρους 111. 
ΧΙ. 14: Χγ. 12. Χχειρόνων ΥΤΙ. τν. 
6. κχειρίστη ΥΙ. τ. 2. ΤΙ. νι, 
8. Χχειρστην ὙΠ. ΤΙ. 2. Ἀχειρίστας 
ΤΙ. νι. 18. 

χερνής. χερνῆτας οἱ ζῶντες ἀπὸ τῶν 
χειρῶν ΤΤΙ. τν. 12. 

χερνητικός. χερνητικόν Ν. Τν. 31. 
χίλιοι 11. τα. 5. ΥΠ. ΤΝ. 2. χιλίων 

ΤΙ. νι. 5. ἍΛἈΧχιλίος ὙΤΙ. ΤΠ. . 
χιλίους ΤΙ. τΧχ. ι6. 

χορευτή». χορευτῶν ΙΤΙ. τν. 6. 
χορηγέω. ἈΧορηγήσας Ὑ. γι. 12, 

κεχορηγηµένης ἀρετῆς ΤΥ. 1. 13. 
κεχορηγηµένῳ Ν. Ἱ. 1. µκεχορη- 
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γηµένην ΥΠ. 1. τ. 
αττχις ἃ 

χορηγία ΤΝ. Χιν. 17. χορηγίας Ι. νι. 
ΑΝ. πο νεα, 6. 'συμ- 
µέτρου ΤΥ. 1Ιν. 2. πολιτικῆς ΤΥ. 
ΙΨ. 4. τυχηρᾶς ΥΠ. ΧΙ. 1. αςοιβ. 
Ῥ]. ΥΠ. ντττ. 29. 

χορηγός Ν. γι. 12. 

χορηγηθέντων 

χορηγοί ΥΙ. χΧγ. 
3. 

χοροδιδάσκαλος ΤΙ. ΧΤΠ. 21. 
χορός. χόροῦ ΠΤΙ. ΧΙΙ. 21. χορῷ Υ. 

γι, 12. Ἀχορόν ΤΠ. ττ. 7. 
χράοµαι. χρῆται ΤΙ. ν. 7. ΤΠ. χι. 

Ι4. χρώμεθα ΙΝ. ΧΙ. 4. χρῶνται 
ο κ πό να ας οι ο απ αι 
8, 12. ΥΠ. ν1Ι. 1. τοῖς νόµοις ΤΙ. 
γ.δ. ἐχρῶντο 111. χιτ. 23. ΥΠ. 
ΤΠ. 48. ΥΠΙΠΙ. ΧΠ. 1. ἐχρήσατο 
ΥΤ. 1ν. 1δ. χρήσωνται Υ. ΥΠ. 4. 
χρῴτο Τ1ΙΠ. ΙΧ. 11. Ἀχρήσαιτο ΤΥ. 
ΧΙΠ. 7. Ἀχρῆσθαι Ι. ΧΙ, 14. ᾖΤ. 
το. νο ὃς Π, σνι 6  1ν.ατ 
1. ντο Τη τα ο. τας 
1. 15: νι. 1ο: σιτΠπ. 5: Χ. 34: ΧΙ. 

14. τῇ θαλάσσῃ ΙΥ. νι. 1. τοῖς 
ἔργοις Ὑ. νι. 4. τῷ δήµμῳ ΥΤΠΙ. 
ΥΙ. 12. χρώµενος ΤΠ. 1ν. 18: ΧΙ, 
14. ΥΠ. Χ. 186. Χχρώµενοι ΤΙ. 
1Π.2. Ύ. ΝΙ.3. χρωµένων Υ. γ. 
δ: νι. 13. ἐπιγαμίαις ΤΠ. τς. 11. 
χρησάµενοι Ὑ. ΥΙ. 1Ο. κέχρηται 
11. ΙΧ. 28. 

χρεία Ι. νΝ. 9. Χχρειάς χάρω ΤΙ. 1ν. 
13. ἐν χρείᾳ 1. ΙΧ. 1δ. ΥΤΙΙ. τι, 
1Ο. ἉΧχρείαν Ἱ. 1Π. 4. 1ΙΥ. κ. 7. 
Ύ. γ. 156. χρείας ΙΥ. νι. 7: χι, 
νεα τς 

χρή 1. ν. 1. ΥΙ.Ι. 7. χρῆναι Υ. 
νΠ. 12. 

χρῇῆζω. χρῄξζων εἰς ὅ ΥΙΤΙ. τς. 15. 
χρῆμα ΤΙ. τς. 36. Ἀχρήµατα ο. 

ΙΥ. 13: Ῥ. 4: Χ. 10: ΧΙ. 28. 
µάτων ΤΙ. ντ.ο. Τν.1. 5, ΥΤΠ. 
1ν, 5: ΥΠΙ. 12, 109: ΧΙ. 20. Ἀχρή- 
µασω ΤΠ. τχ. 4. 

χρηµατίξζω. χρηµατίζει ΝΙΠ. Χν. 12. 
χρηµατίζειν Ὑ. ΧΙν. 14. χρηµατί- 
ζονται ΥΠ. χτ. 14. ἐχρηματί- 
ζοντο Τ11, ΧΥ. 12. κχρηµατίζεσθαι 
ΥΤΙΤΙ. Χτί. 14. Χχρηματιζόμενοι Ἱ. 
ΧΙ. 7. 

χρηµατισµὀς. χρηματισμοῦ Ἱ. χι. 11. 
χρηµατισμὀν Ι. ΙΧ. τ6. Ν. τπτ, 7. 

χρηματιστής. χρηµατισταί ΥΤΤΙ. χτι͵ 
14. 

χρηµατιστικός. χρηματιστικοῦ Τ. ντ. 
8.  Χχρηµατιστικόν ΥΠ. 1Ιν. 1, 
χρηµατιστική͵ Μι αν «Ῥλ ὁδο Ἀ 
πότερον ἡ αὐτὴ τῇ οἰκονομικῇ ἢ 
µέρος τι ἢ ὑπηρετική σα νε 
χρηματιστικῆς 1. ΤΠ. 3: ΙΧ. τό: τι. 
2. διπλῆς οὔσης Τ. Χ. 4. ἍΆχρημα- 
τιστικήν 1. ΧΙ. 8. 



490 

χρήσιμος. χρησίµη ΤΙ. τΧ. 34. Χχρή 
σιµον ΤΙ. 1. 1: ἩΠ. 3: ΙΥ.4. ΤΥ.ΣΧ. 
1ο, Ύ. ΤΠ, ΤΙ. τὴν μὲν χρήσιµον 
τοῖν χεροῖν ΤΙ. ΧΙ. 12. πᾶν τὸ 
χρήσιµον ΤΝ. 1. 7. Ἀχρησίμου ΤΠ. 
ΙΧ. 9Ο. χρησίµην Ὑ. ΤΠ. 1ο. χρή- 
σιµοι ΤΙ. ντΠπ. 1ο: ΙΧ. το. ΥΠ. 
αγ. να αν. ο. τα πετ. 
χῤήσμµας ο νο ος απ ο Ν, 
Ἡ. 2. ΥΠ. ντ. 1. Ἀχρησίµων 
1τ. κ. ο τισ ο Να .. 
χρησίµους ΤΥ. χτν. 15. Υ. τν. 6. 
ΥΠΙ. νπΠι. 20. Ἀχρησιµωτέρα ΤΥ. 
ΧΙ.6. Ἀχρησιµωτέρα» ΤΤΙ. χι. 9. 

χρῆσι 1. ΙΝ. 4. χρήσεως Ι. Ἡ. 6. 
ΙΥ. ΤΠ. 1. χρήσει ΤΙ. Υ. δ. 1ο. 
1Υ. χ.ο. χρῆσω Ἱ. Υ. το: ΧΙ. 6, 
ο, ΠΠ. π. τ. τι 6. ΤΤ.ν.4. χπι. 
β). πια: τε το, 1 ΤΥ. 14. 
ὙΠΠ. γ. 1Ο. χρήσεις ΤΠ. 1ν. 2: 
ΛΙ ΝΕ ΣΕΤ ΕΤ. ὃς μα, 
αντ ο τοσο, 

χρησμός. χρησμὀν ΤΥ. χΧνι. 7. 
χρηστέον Ύ. τπτ. 4: σι. δ. τῇ γυμνα- 

στικῇ Υ. 1Υ. 7. 
χρηστικός. χρηστική Ι. τι, 4. 
ος χρηστῆς 1. 11. 3. χρηστά 

.Ἡπ, αι 
χρόνιος ΥΤΙ. ν. 8. 
χρόνος ΤΝ. Χγι. 8. Χρόνου ΤΙ. ντῃ. 
Φον το ο στ πα. τη, 
ϱ. χρόνῳ ΤΙ. ν. 16: ὙΥΠΙ. τ7: Χ. 
δ.σ χο τι τα ο αν ας 
ο πνι. 3. ΥΙΤΠΙ. χι. 2. οὐδ' ἐν τῷ 

τυχόντι χρόνῳ ΥΙΤΙ. 1. ΤΠ. ἈΧχρό- 
νον ΤΙ. τι. 4. ΠΠ. 1. 6: χ1π, 6. 
σ.σ ο γεσρα τα πα 
ὙΤΤΙ. χτ. 1. χρόνων Χῖν. 9, 13. 
ΥΠ. ΤΠ. 3. ὠὡρισμένων ΤΠ. 1. 6. 
χρόνοις ΤΠ. ν. 3. ΙΝ. κ. 6: χγ. 
4ἳ τι. 1ο. τστιις. ΤΙ. Ἱν. 
1. Ἀχρόνους 11. ντῃΠ. τ. ΤΠΙ. χιπ. 
15: ΧΙΥ. 11. 

χρυσός, ὁ παρὰ τοῦ θεοῦ ΤΠ. ν. 26. 
χρυσόν ΤΙ. Υ. 26. 

χρῶμα. χρώματα Υ. Υ. 29. 
χύδην κειμένων ΤΥ. 11. 9. 
χῶμα. ἀπὸ τοῦ χώματος 11. ΧΙΙ. 9. 
χώρα. ἡ χώρα ΥΠΤΙ. ΤΠ. 15. κοινόν 

ΤΠ. ΧτΠ, 2. χώρας ΤΙ. νι. 6: ΙΧ. 
16, το. Πι χι α. νυν α: 
να πα τι σα 1, 
ΤΠ. 12: ΥΠ. ϱ. τοῖς ἀπὸ τῆς χώρας 
ΙΥ. κπ. 6. χώρᾳ 111. αγ. 1. 
χώραν ΤΙ. ν. 7: νι. 7, 8: ΥΠ. 8. 
111 πο, 4. 14. ; 

11. τας ο, ινα. τς ος 
ὙΥΤΙΙ. ντΙ. 4, 9. κατέχειν (χώραν) 
ΥΙ. ντ. 8. 

χωρίζω. χωρίζευ ΥΠ. 1ν. 15: νΙῃΠ, 
2, 12. Ἀχωρίζων ΤΙ. ν. 17. κεχώ- 
ρισται 1Ν. ΙΧ. ΙΟ. µκεχωρισµένον 
1. νι. 1Ο. κεχωρισµένοι Ι. ΙΧ. 5. 

ΙΝΡΕΧ ΟΕ ἄΒΕΕΚ ΊΟΕΡΒΘ. 

11. 1, 3. ΥΠ. 1. Ίο. κεχωρισµένων 
111. ΧΙ, 4. µκεχωρισµένας ΥΠΠ. 
ΥΙΠΙ. 19. κεχωρισµένως ΥΠ. 1ν. 15. 
χωρισθείς 1. ΤΠ. 14. 

χώριον ΤΠ. ντ. 17. 
χωρίς ΤΠ. ν. 2, 12: ΥΙ. 0, 15: ΤΠ. 5. 
πα ο ο «ο πο δν 
πι. 6 σι. π. 6, ΤΠ. τε: 
ντ. 1. 

χωρισμὸς κατὰ γένος ΤΥ. Χ. 6. 
χωριστό». χωριστὀν 1. 11. 6. 

Ψ, 

ψἐγω. ψέγοντας ΤΠ. χιπ. 16. ψέ- 
γεται 11. Υ. 9. 

ψευδής. ψευδῶν ἀγαθῶν ΥΠ. κτ. 6. 
ψεύδοµαι. ψευσάµενοι Υ 111. τν. τ2. 
Ψευδοµαρτυρία. ψευδομαρτυριῶν δίκαι 

ΤΙ. χτ,. ΣΙ. κρίσεις ΤΙ. Υ. 11. 
ψεῦδος ΤΙ. ντι. 24. ΤΠ. κπ. 4: 
χι αν. πεπε αλ α- 
τ7. 

ψηφίζοµαι. ψηφίζεσθαι ΥΠ. Χτν. 15. 
ψήφισμα. οὐδὲν ψήφισμα καθόλου ΥΙ. 

ΙΥ. 31. ψηφίσματα ΥΠ. 1Υ. 25, 
δ 28. 

ψηφοφορία. διὰ ψηφοφορίας ΤΠ. νΥπῃ. 
κ, 

ψιλό. ψιλή ΥΠ. νπ. 2. µΨψιλῆς 
γεωργίας Ι. χι. 2, 7. ψιλόν Υ1ΙΠ. 
νΠ, 1. µψιλήν µουσικήν Ὑ. γ. 
ΤΙ. Ψψιλοί ὙΠΠ. νΙΠ. 15. ψιλῶν 
ντ. να., | 

ψυχή ΙΥ. 1. δ. ἐκ λόγου καὶ ὀρέξεως 
1ΤΙ. τν. 6. ψυχῆς 1. πππ. 7. ΠΠ. 
1.6 ΤΥ. 1. ος αγ. που ον μα. 
4. δύναμις ΤΥ. υπ. 5. ᾖἦθος Υ. ΠΠ. 
1. ὠνεῖσθαι Ν ΙΙΙ. χι. 31. τῶν 
ἐν τῇ ψυχή ΙνΥ. 1. 34. 
πας δις ἳ, 
4: ΄Χιῃ, ἅρι σι. πν 
ν. Ιδ. ὉΥΙ. Ιπ. ΧΙ. ἀνθρω- 
πίνην ΤΠ. Χνγ. 5. ἁρμοίαν Υ. 
γΥ.25. ἕῴου µόριον μᾶλλον ἤ σῶμα 
να, .1ν, α{.  ψνχαί ντ τῃ. Ἡ. 
ψυχαῖς ΤΙ. ν. 26. ΤΥ. πιν. 21. 
ψυχάς Υ. ν. τό. Υ. νῃ. /. 

ψῦχος. τὰ ψύχη ΤΥ. ΧνΠ. 2. 
ψυχρός. ψυχρόν ΙΝ. ΧΥΠ. 3. ψυχροῖς 

αναιτα.α, 

Ω. 

ᾧδί ΤΙ. 1Χ. 34. ὠὡδὶ μὲν---ὡδὶ δέ ΤΙ. 
1. 3. 

ὠνέομαι. ἐωνοῦντο τὰς γυναῖκας ΤΙ. 
ΥΤΠ. 19. ὠνεῖσθαι ΤΙ. τΧ. 14. ΤΠ. 
νπι. 34. ψυχῆς ΥΙΠΙ. χι. 21. 
ὠνουμένους ΤΙ. ΧΙ. 12. 

ὠνή. ὠνήν Υ. ΤΠ. 12. 
1ο. 

ὠνητός. ὠνητάς 11. ΧΙ. το. 

ὠνάς 1. τν. 



ΙΝΡΕΧ ΟΕ ἄΠΕΕΚ ΠΟΗΒΡΒ. 

ὤνιος, ὤνιοι ΤΙ. ΙΧ. 10. ὠνίων 1. χι. 
ο πο. ΤΥ. χπ. 6. ἰδιόις ὠνίοις Ὑ. 

ΤΠ. 12. 
ᾠοτοκέω ᾠοτοκεῖ 1. ΥΙΠΙ. 19. 
ὡσάυτως ΤΙ. 111. 2: γι. 5. ΤΠ. ν. 2: 
αλ τις απ ος αν.ο. 

ὥσπερ ΤΙ. ἹπΠ. 4, 9: Υπ. 6: ΙΧ. 1ο. 
1ΤΙ. πτν. 16, πι ἂν ΥΠ. τν. τ, 
ψθὮ εἰ ΤΝ. ΧΙ. δ, νι] κἂν ΥΙΠΤΙ. 
Χ. 26, νψ]ὶυι κἂν εἰ ΤΙ. ν. 14, 8η- 
βιγοτῖηρ {ο τούτῳ 111. ΧΙ, 4. ὥσπερ 
πάντος. 
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τος -ᾱ-.. ὠτακουστής. ὠτακουστάς 
7. 

ὠφελέω. ὠφελοῦσι τὰς πόλεις ΤΤΙ. χι. 
9. ὠφελήσεται ΤΙ. Υ1Π. 23. 

ὠφελεία. ὠφελείας 111. νι. 8. 1ν. 
ασια νυν πο ανα κ.ο, 
τὰς ὠφελείας ΤΠ. νι. 1ο. 

ὠφέλιμος ΤΥ. νι. 1: ΧΙΝ. 209. ὠφε- 
λίµου 111. ΧΠΙ. 22. ὠφέλιμον ΤΙ. χ. 
ϱ. ὠφελιμώτατον ὙΠΙ. ᾖΙν. ᾗἸ. 
ὠφελιμωτάτων Υ111. ΙΧ. 12. 



ΗΕΙΒΕ; 19 αἶπαγς α ἆαπροτ ο ογετ]αγίης απ ο Ιῆοη οί α 

ο]αςκῖοα] ααἴ]ου νη(] αῖοῃ πιαδίοτ. Ῥπί Τ ωαδί ἐμαί Τ ανα 

Ῥθεη πιοάσταίε εποαρβ! 1π {πε εχίοηί ΟΕ ΠΙΥ ποίθ {ο εχοι5θ ΤΗΥ 

ἀϊδοπδδίπς, 1Π {πο 5ΠΏαρο ο α {ου β]οτύ 695875, 80116 ΡοϊΏΐβ ποῦ 

αΠθπ ἴο, Ῥαέ ΙΠΙπΙαἴΘΙΥ οοπηθοἰοᾶ τί, ο πιαίίετ οἱ 1 

θαΙδθο. Έ ου ἴἶιθ ορΙπΙοη8 οχρτοββεά ἵη {Ίεπι, 1 Ίθανο {λεπι, 

νηίηοαί πδείθθ ΑΡΟΙΟΡΥ, ἴο {πο τοεαᾶςν. Έοτ πα {οτπα, 16 γη] 

Ῥο 56εΏ ἴλαί {1εγ ἆο ποί Ῥγοίοπά ἴο πποτθ, ἴΠαῃ {πο Ῥππρίης 

{ογνατᾷ 8οπ1θ ᾳαθβᾶοης γ]]ο] 8θεπι Ἱπογί απ αὐίοπίίνο οοἩ- 

βΙ4οταίΙοη. | 



πο Α Υ ο, 

Ἡ 

ΝΤΑΥΕΕΥ. 

ὅτι μὲν τοινῦν εἰσὶ φύσει τινὲς οἱ μὲν ἐλεύθεροι οἱ δὲ 
δοῦλοι, φανερόν, οἷς καὶ συμφέρει τὸ δουλεύειν καὶ 

[4 / 3 
δίκαιόν ἐστι.---]. νΥ. 11. 

ἨΕ; Ἱαάσπιεπί οἳ Ατὶβἰοί]ε 1Π {ανοιτ οἳ ΒΙ4ΥΕΤΥ Ίιας εχο](θᾶ 
ΊΠΟΤΘ αἰἴοπί]οη απ πιοβί οΕ Ἠ15 οἴμεγ ορΡΙΠΙΟΠΒ. Τί τερίβ 

οη {Πο ΙπεαπαΠύγ ΥἩΙοἩ, 5 α {αοΐ, θΧΙβί5 ΑΠΙΟΠΡ πἹθη, Τί 
τοβίςβ ΓατίΠ6Υ οἨ ΑΠ αἱ]ορεά ΙπεαιαΠίγ, ἨΠΙΟΗ, Ἠοψεγνετ, 18 
Ἠιβίοτίοβ]1ψ αἱδο α {ᾳαοῦ, εχΙδήπο Ῥείπεεη ἴμο τατίοιβ ταςθς ο{ 
πηθη. Τη 165 πιοβί οοποτείθ {ΟΥΠΙ 16 τοςί5, ]α5{]γ, οη ἴλθ ρτοβαπιθᾶ 

ϱαρετίοτΙ(γ οξ (Πο Ἠε]]επ]ο ταοθ {ο α]] οίμετβ, Ὀτί τιοδί εβρεοα]]ν 
{ο ἴπο οαδίθετη παίΙοηςΒ η πηΙο] 16 νας ἵπ οοηίαοι. Έοτ 
Ατιβιοῖ]ε ποπ]ά αρρεατ {ο αἶ]ον α ἀϊβάποίοη 1Π {1 τοβροοίῦ 
Ῥείπθση ἴ]θ ΑβιαίΙο ηΒΠοηΒ απά {πο Ἐαιτορεαῃπ. Ἠο ἀϊβίῃ- 
σα1θ]μθς ἴποτα 1 οἸαταοίετ, απᾶά ἹΚοερίηςρ ἰΠῖ86 ἀἰδάποίοη ἵπ 
τη]ης, 1 ΟλΙη]ς ντο ατθ πγατταη{ες 1π {16 1Π{6Υ6ΏΟΘ, ἰ]λαί πλ]]5δί Ὡς 

ποι]ά ἀείοπά πο οοπαιεβί οἱ ο Ῥατρατοιβ ποϊσηῬροατ ος 
ἄτοαοσο ἵπ Ἐ1τογρθ, οἨη ελα ρτοιπά οἱ ο αἀναπίασο βι10Ἡ οοἩ- 
ᾳαθβί ποι]ά οοπ{ετ οἩπ παπι Ὦγ απ απιθ]ραπιαίίοη ψηίὮ θα] 
ϱΟΠ4ΊΘΤΟΣΒ, απἀ, α5 10 Πθγθ, 4η αἀορᾶοῃ Πίο ἰλῃεῖν Ἠ]σ]ου 
οϊνιβαοη, Ὦο ποτ]ά γιπά]οκβίο {Πο οοπαπεβί οἳ πο ΑβίαίΙο 
ΏαΏΙΟΠΦ {ΟΠ1 8 1655 Πρεγα] ροῖηί οΓ νίεν ἴλαπ ἰΠαί οἳ ΑΙοχαπάοτ, 
85 ἴΠο οοπατπθΒύ οἱ ἴΠοβο πο Μετ παίιτα]]γ απ οββεπΙα]]γ 
εΊανας, απ ν]ιο ποα]ά Άπά επεῖτ αἀναηπίαρε 1Π α ψςε]γ τεσα]αίθά 
Ῥαΐ ρετρείπα] βετν](ζθο. 

Τ: βεοπιεά ἀθβιταρίο {ο βίαΐθ {πο ρτοιπάβ οἱ Απιβίοί]ο5 
Παάρπιεηϊ, Ῥαῦ 16 18 πού ΏΘΟΘΒΡΑΥΥ Ίστο {ο ἀἴδοιβδς 16 υί] 
ρτοαίος πηηπἰθΏθ8ς. ΄ Ἐ]κεν]ιοτο 1 Ἠανο Ιπαϊοαίοἆ σ]ιαί 1 οοἩ- 
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βΙά6γ 15 ϱΥγοηπθοΒ αΒΡΙΠΙΡΙΟἨΒ. Τὸ ν]] Ὦο β6επ οπι πα 
{ο]1οπν8 ειαί 1 ἆο πού βγπιραίμῖβο πΠ( 1ο απβρατίηςσ οΘηΒΙΥΘ 
16 ηας ἀτανη αροη ΗΙπη, 

Ύγο τονο]ί 8ο ΠΙΙΟἨ ΠΟΠ ΒΙΑΥΘΙΥ, απά 5ο ]πβί]γ αἶδο {οτι 
6 1π 195 πιοάετη {οττῃ, {Εΐέ νο πεθᾷ {ο οα]1] 1η οαχ Πβίοτῖσα], 

το]αίνε, Ἱιάρπιεηί {ο αβτηαίθ 16 πΙοτο {ανοιταβΙγ αί αΠΥγ πιο 
ος ππάεί ΑΠΥ {οΥΠ1. Ῥ1ο] Πβίοτιοα] Ἱαάρπιεηί νγου]ά τηα]κο 18 
Ἠοβ]ίαίο 1π οἩσ αὈβο]αίο τερτοραοη οΕ 16 γη] τοίετοηοθ {0 
απΙ(ΙΠ{γ. Έοι 16 ποπ]ἀ Τεαά 5 Ῥαοἷς {ο Ῥετίοάβ απ{θΓΙΟΥ {ο 
ΒΏΥ ἩΤΙΜίΘΏ ἨΙβίΟΥΥ, αηίΘΓΙΟΣ {ο αηγύμίηρ ἰ]αί ο8η Ὦο οα]]οά 
οιγ]Πβαίοη, Ῥθγ]οάβ οἩἳ πἩΙοὮ Ῥαί Ἠ{ί]ο ἀῑτεοί Ισ] 15 (Ἡτογη, 

Ῥταϐ ψηΙο] πο 68η ]μάρθ 1Π ΒΟΠΙΘ ΠΙΘΒΡΙΤΘ ὮΥ α οοπιραταίἶνθ 
νΙθη οῇ ἴπο ἀιπετοηύ δίαρος ος ΡΤΟΡΤΘΒ8 {ο ψ]]ο]λ ἀῑβετεηί 
Ῥταηςομες οὗ {ο Ἠππιαη τασθ Ἠανο αἰίαΙποᾶ. Ίε ο8ηΏ πια]κα {16 
βὐιάγ οἱ ιο Ῥτεδεηί αἰά 5 1π {οτπήης α οοποερΏοτη οἱ {πα 
ΠΩΟΒί τοπλοίθ Ῥραδί ἴο π]ΏΙοὮ ππθ ο8η αβοεπά. Τί ποα]ἀ Ἰουά 18 
Ῥαο]ἷς {ο με Ἠταπίογ 1Ρρ6Β, πΏΙοΙ Ῥτεδεηί οηπθ οῇ ἴπο οατ]οβί 
{ο οἳ πιαη’΄ θχΙβί6πο. 6 οΠοπ]ά Επᾶ ἴλεβδο {πίρθβ 
Ῥετρείπα]]γ αὐ παχ οηθ ψΙίἩ ἴπε οἱμεν, 5 ἴ]ε παίιτα] «0ΠΒ6- 
4πθποθ οί ἐλλαίχ πιοᾷθ οἱ ο. Έοχ ια Ἱπιπίογ. ἰτῖρο ΤΘ(ΙΥΘΒ 
8 ΥοΥΥ Ία1ϱο6 αἴεα 10Π1 Ὑ]]ο]ι {ο ἆταπ βαρβίδίεπος, απά αΠΥ 
Ἱπίιαάον οτι {λα 8168 16 Ώ ΘΏΘΠΩΥ, ποί ΟΠ 4ΠΥ {αποῖ{α] βτοαπά, 
Ῥαΐ ας (λτεαίεπΙΏρ {πο Ῥτθνίοιβ οοοαραΏέ γ(] βἰατναοη. λατ, 
1η ΒΙΟἨ πιθς, αηᾶ απάθτ βιοὮ οοπάΙοηβ, 15 ΙΠίΘΤΏΘΟΙηΘ. Τη 

ἀιο Ἰοπορί {οτπα οἱ Η49 16 16 πΊοτο; {19 Ἠππιαῃ τἶνα] 15 {ιο {οοά 
οΓ Ἠ18 οοΏςςΓΟΓ. 

Τ]μο Βτεί βἱερ οιί οἱ 15 βἰαίο οἱ (προς 18. θα πΏεη ἴ]θ 
ῬγΙΦΟΠΘΣ 196 πού βαοτ]βοεἆ απἆ οαίεη, Ῥαέ Κερί απά πιά αβδοί[α] 
{ο Ἠ15 οοΠπαΊΘΓΟΥ, Απά ἰλθ γα] οἳ {Πο ΙΠΒΙΤηΘΗέ, ΤΊΒΏ, ΟΠ 08 
ἀϊβοεοτοτεᾶ, {πο πι Ισαοη ΟΕ γ/αΥ 18 Ιπηπηθᾶ]αίθ. Τ{5 Ιπίθγηευ]ηο 
'οΠαταοίο 15 Ἰα1ἆ αβιἀς, απά οοπᾳπθβί Ῥεοοπιθβ 1ΐ9 οΏ]θοί. Τ]ο 
βΊανο (αίκοη 1Ώ παν {οπάς Ἠ15 πιαβίοϱ Ποο]ς, 1 15 οοΏ(ΘΓΟΣΥ 

Ῥο οπθ οῇ α 199 πΊιοβθ πιοᾷρ οἱ οχἰδίεποθ Ίας ραβςαἆ Ιπίο (ο 
ηοπιαά απά Ῥαβίοτα] ρίαρο. ΟΣ 1 ιο οἰγομπιβίαησοθς οἱ 18 
6ΟΠ4ΊΘΤΟΥ Ἠατο ]6ἆ Ἠϊπα {ο α βεἀεπίατγ Η{ε; 1 {ιο Ἠππίου Νπητοά 
Ῥαβ πιαάθ {Πο Ῥεριηπίηπρ οἱ Ἠ18 ΚΙπράοπη Ῥαβε], ἴἶχεη {1ο αἱρος 
βαράτθά 11 11 εατίἩ, απά Ῥι]]ά οἱίεβ, απά ταρὶᾶ]γ Ῥεοστης α 
ονϊιηθεά ΠΒίΙΟΠ, 816] α5 Βα4ΡΥΙοἩ, Ἐδγρί, Ἱπάῖα, οἳ ΟἨίπα, 

ΑΡ οἰν]Ηβαίίοη αἀγαποεά, απά βἰαίοβ Ῥθ6σαπῃθ ογραπηἱθεᾶ, απᾶ 
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ἴλο πγαηίς ο{ τηθη, τηθίοτῖα] αηᾶ Ιπ{ο]]θοίια], ΙΠοτοαβες, {]θγο Ίνας 

πηθοάθά α οοτγθβροπά(ηρ ΙΠΟΤΕΔΡΘ οἳ {π6 οἶαβς γΏ]ο]ι ΙαΏοτατς, {οἱ 
81] Ἠήρ]ου {ο1π15 οἱ βοοΙείγ τεφΆῖτο 51οἩ ἃ οἶ855, 8 α Ῥαβῖς {ο 
Β6ΟΙΤΘ Ἰαίδατο απά ια αἀναποθπεπί οἱ αἱ] ἴ]ε Ιπίρταβίς οἱ {ιο 
806, ὙΠΙΟἨ 16 ΠΠροβδίρΙο ππ]θοβ5 1Ιδίβατθ Ῥο βεοπιτεά {ο α 
ῬοτήοηἨ. Ῥτπό η α βἰαΐθ οΓ βοοΙθίγ, ο πΠΙο] ἵαγ γα ἴἶο 
ολαγασίθι]βο, ἴΠο Ιαρουσίηρ οἶαθς οοπ]ά πού πιαϊη(αίη 1986] 1η 
βοοιπζγ, 1 Ἱπάθρεπάαεηί. Τί ποοᾶᾷθᾷ {ο οἱοβο; Ῥοπά γ]]α]ι 
οοηηθοίς {Πο πηαβίθγ απά Ἠ]β Αἰανο. Τέ οοπ]ά ποῖ οχι ππἆοτ 
{ιο 5]αο]κου οοηπθοοη (μαί οχὶβί5 Ῥοίποεη {1ο ΘΠΙΡΙΟΥΕΥ απά 
ίπο οπιρ]ογεά. 

ἨεποθῬ ΒΙ8ΥΕΙΥ, πΙΟΗ, ἴπ Πο οατῃ]εδύ πες, ηαά Όδοη ἴ]ο 

πηρα οη οἱ ασ, οοι]ά τοῦ, {0Υ α Ίοηρ Ῥοτιος, οθαβο {ο Ὀ9 ἴ]ια 

ᾳοπενγα] οοπάάοη ο Ίαῦοατ. Τί πιαβί Ῥο βοοερίεἀ 5 4Ώ 
ἹπβάαΠοηἨ. Τί πιαςδί, α5 5ποἩ, Ῥο Ῥτοιρῆί νη(μΙη {ιο οοηβΙ(ετ- 
“4 οη ΟΕ βοοΙθίγ, απά 5ο τόσα]αγίβεά απά πιοᾷίβεᾶ, ρατί]γ ὮΥ 
Ῥοβ]ϊ{νο αγ, ρατί]γ ὮΥ ιο 5ίοΏΡΕΙ {οτοςῬ οἱ οπβίοτη, α8 {ο 1996 
118 ΊΊΟΤΘ τερα]βῖνο οἸατασίετ, Πο οχιβίοηοο οἱ πο βἶανο τηαβύ 
Ῥ6 πῃαάο ἰο]εταβ]ο {ο Ἠϊπι, οἵ {πο βοοϊείγ ν]ηΙο] τοβιεά οἩη 
βΊαν6ῖγ, ἵῃπ υΠΙοἩ βἶανοῦ ποιο ἴμο ταβί πιτηθτίσα] τηα]οτΙ{γ, 
οοα]άᾷ ηονουγ Ἠανθ Ῥθεη βαΐ9 {ογ απ Ἠοιγ. Απά αη αἴίεηίίνο 
οοηβΙἀεγαίῖοη οἱ ἴ]ο ἨΙδίοτγ ος ἄτεθοϱ απά Ἠοππο, 1 βἩουΥ 
Πιαῦ {ος ταβι]ίς πθγο αἰία]ποά. 1μεῦ ελ πιοβῦ Ὦο πιαᾷο ος 
ο,]εείίοἨβ, 1εῦ ἴπο εν1]5 ΙπΠετεπί 1Π βΙανθΓΥ Ὦο Ῥαίέ αἱ ἰαῖτ 
Ἠϊσ]αρί απιοπηϊ, α[ύεγ αἰ] 15 δα1ἀ, 10 15 ἀμποι]έ {ο ]οο]ς οἩἳ {ο 
οοπο]αβίοη α5 ἀοαραα]: ΕΠναί, τε]αΠνε]γ {ο πο πιθν 1Ώ πΠΙο] 
16 γγαβ ἴ]ιο ργοναίΗης οοπ6ΙΠοη οἳ {9 Ιθβοπτίηρ 6188Α86Β, 5ΙΑΥΘΤΥ 
πας ἀε[εηβιρ]θ. Τί 18 α οοπο]αδίοη παιταπίεἆ Ὦγ ἴ]ε ϱεποταὶ 
ἴοποθ οἱ {πο στεαί Ἠτ]ίετς οΓἄτοροο, ΗΙβίοΙ8Ἠ5 απ ΡΙΗΙΟΒοΡΠΕΤΕ. 
Τί 19 πιαγταηίθᾶ ὮΥ {πο ἀταπιαο ντ1{θτβ οΓ Ώοπιθ. Τὸ 186 παι- 
ταηίθᾶ Ἰαβί]γ Ὦγ ἴπο πποτθ ἴπαηπ 80ΙΘΒΟΕΠΟΘ 1Ώ ἴλο οοπάΙοι 
ο ειπα βἶανο, πἩΙοἩ παβ ρἵνεη ὮΥ ἴπο οατ]γ ΟἨΠβΠ8ΠΡΒ, απά Ὦγ 
οί. Ῥαα] Ἠπιβε]Ε,  ΈΤήοετο 15, 1 Ῥε]ἱσνο, πο Ἠϊπί 1π πο Νου 

Τοβίαπηεπί οἱ α τερτοβαοη οἱ βἰαΥετγ. 1έ 15 αοοερίθἆ α5 α {αοῦ. 
Απά, Ῥαδεά οἩ {186 το]αίνο νίευ, 10 15 α οοπο]αβίοη γ]]ο]ι 

ηθθᾷ 1Ώ πο 356Ἠ56 β]οε]ς πβδ. Έοτ 1 αῄοτάς ποῦ α βαάοὖ οῇ 
βαρροτί {ο βἰατετγ ιο] α5, 11 ΙαΐαοΙἰγ, οχιδίοά ἵπ οι ΟΥΠ 
οοἱοπ16Β, απά οχιβίθᾶ, 16 βοι]ά Ὦο τοππεπηρεγεά, υ]ιοιῦ 1π ἴ]ιο 

Ἱεαρί Ἰαγτίηςσ οη ἴπο Ιά6ιδ οἳ πιοταΙίγ ἴπεη ῬτεναϊΠηρ 1π 
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Ῥηρ]απά. Έοἵ ἴἼετο απο {6η αιιθβίοηπς5 οἩἳ πο ραρ]ο 
πιοτΕΠΟΥ Ίαβ απάθτροπθ 5ο ρτοαί α οἈαηρθ 1π 8ο βλοτί α της, 
Απά 19 18, οῇ οοΆγΕθ, ον]ἀεηπί ἴλαί ΒΊαΥοΥΥ, 5αοἩ αξ 1{ ϱ11] οχ1βίβ 
1 Νοτίμ οἳ Βου Απιοτ]σα, ΤθοθΙΥ6Β 4160 πο βαρροτί {ποπ {1 
οοπο]πβίοη αἀορίαά αΏονθο. Τ]ε οἩΙγ {αῑτ απα]οϱγ {ο (ια 
βΊαν6τγ ο{ ἄτοθεσϱ απἀ Ώοπιο 156 {ο Ῥο {οαπά ἴπ ναί πΥἩΙο 18 
11] Ῥτενα]εηί ἵπ Αβία, πΠετο {116 ονΙ]5 οἱ Ἠερί Τηάϊαη οἨ 

ΑΠΙΘΤΙΟΒΏ ΑΙΔΥΕΤΥ Το ὙΠΟΙΙΥ απ]χποψΏη, απᾶά ο τε]αοη οἳ 
πηββί6Υ απᾶἆ βἶαγος 15 αοοερίεᾷά Ὦγ Ῥοί1, α5 Ῥεϊης, ἵηπ Απδίοί]ε”5 

ΨΟΥά8, αἱ οηςθ Πσ]Ώί απά {0Υ ἴΠο οοΊπΙοτ 1η{ετθςί, 
Ῥταίέ 1 πο νΙβΏ {ο ΤΘΥΕΙΘΘ {Πο ῬΙοίατθ, απ βθε]ς {οτ 4η 

αηβΙοΦΥ ἵη αποϊθηί πιθ {ο πηοάθγη ΑΊαν6ΙΥ, νθ Ίανο α 586 
ριϊάο {ο {ο]οπ. Τ]Πο ναΠοἈς οπ{ργοαῖςκ, ΚΠονηΏ 1π Ἠοπιαη 
Ἠ]βίοτγ ας 5ογν]]ο γ/α15, π]οςε οἩ1αεΓ 5εαῦ ας ΒΙοΙ]γ, ατε α 5αβ]- 

οἶσηί ΙπάΙοβοη. Έ ου ἴ116Υ Ροΐπέ {ο α οοπά{οη 6 ἐήπισς γε] ο]ι 
πας Ιπίο]εταβ]ο {ο πο 8ἶανο. Ἀου 18 τὸ ἀπββοπ]έ {ο αοοοατί {οΥ 
(μμ Ῥμπεποππεποη.  Πεη Ῥτουρ]λί Ιπίο Ιπ]πεβΙαίθ. ρεγβοπα] 
οοπίαοί πΠ(Ὦ {Παῖγ ΠΙΒΦίΘΥ5, απάἆ οοηρτορβίεἆ 1Π Ία166 ΠΠ8ΒΡΘΒ, 48 
16} ντο 1Ώ α ἴονη 1]κο Ώοπῃθ, πιονεβ οἱ ἨππιαἨ {εεΙης, ἴπθ 

ϱΟΠΙΠΠΟΏ οἸαγ]{16ς ο{ 46, οοπβρΙτεά να] πο ἁῑοίαίες οΓ Ιπέεχθβί, - 

{ο ΒοΠεη {1ε τε]αοη. Αἲ 15 Ῥοβί 10 15 α ἆαηρετοις τε]αίίοη, 
ἆβηρετοιβ {ο πο τηαβίθς 45 α ΠΙοτα] Ῥεϊης, ἆαησετοις {ο {πθ 
βΊανο {ΟΠΠ Ἠ]5 οχΧροβιτθ ἴο 6ΕΥΘΙΥ οαρτίοθ. Ἐπί Ίη {1ο Ίαγσθ 
(οπΏ8 {Πογο πγθ ποί παπτρ ε]εσο]κβ {ο πηάραίο ἴ]μ]ς ἆαησατ, 

Τ]ο οι5ο γα» ἀῑπετεπί οἩ {πο ΙαΗβαπά]α οἱ ιο Ώοπιαη ποβ]ος, 

ος Ψ]ιαί π1αΥ Ῥο ὑεγπιθά ἴἨο οοΏ ῬΡ]απίαοηΒ οἱ ΒΙοΙ]γ. ἜΤ]ηο 
Ῥορι]αίοη {Πθγο γ/αβ βἶαγθ, απά {Ἴετο πγαβ πο ο]θε]ς οηἨ {1 τη]ς- 

π5δ6 ΟΓ {αγ Ῥοπαί ὮΥ έε αρεηίΒ οἵ πιβδίθτβ π]ο βαρετιπεπάεἆ 
(πετη. Απάᾶ ἴΠθγο Ί8β ΠΟ ΙΠ{ίΘΓΟΟΙΥΡΘ, ΠΟ Φ6Π86Θ ΟΓ α οοΠηΏθοίΙοΠ 

(ο 8οῄεπ ἴπο Ιπ]Πετοηί ἨαγάβηΙρς οἱ ἰλεῖν οοπά Ποπ. ΤΤΕΥ 
τογο]ίθᾷ οπςοθ απά αραῖη, απ ἴἨΠοτο πα5 α ἆαπσει Ἱεβί {]ιαίτ 
τενο]ύ β]οι]ά ϱρτοαᾶ, ]ο5δύ (Πτοαρ]ᾗοαί ἴμο Ἠοπιαη γγοτ]ᾷ ἴἶο 
βΊανο Ῥορα]αίοη 5οι]ά {96] ὑ]ναί 1{ Ώαά α 6ΟΠΊΠΙΟἨ ο8156. ΤΊεγθ 
819 βίαἴθπιθηίς πΥἩΙοἩ βΊου ὑμαί (115 ἆαηροτ σας πο ΙΠαΡΙΠΗΥΥ. 
Ῥαἱ 16 Ῥραββοἆ 9161, απᾶ οἰνι]ββίΙοη οβοαρεά {πα «15ο νο] 
πιοι]ά Ἠανθ Ῥδεπ επία]]εᾷ Ὦγ α Ῥτοπιαίατο Ῥτεα]ς πρ οἱ έἶε βΥ5- 
{επ ΟΕ ΕΊαΥετγ. 

1 παβδ α βγδίόπι πἩΙοὮ οοπ]ά ποί Ῥο πο αἱάπιαίαπα οἱ 
ἴπο Ἰαροιπης ῬοτίοἨ οἱ ἨαππαπΙΥ. Ῥταί Ῥείοτο 1ὲ οο]ά 
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ὙνΠο]θβοπ]θ]γ οθ8βθ, ια νηΙοὮ Ὑαβ ἰο τερ]ᾶοο 1έ πιαβί 1η 
80Πιθ ἆθρτοορ Ίανα ραϊπεςά ἴ]ε τοαι]κῖίθ αἰτεησίῃ. ΤΠ ειαί ἄπιε 
64116, αἲ] ἴιαῦ γας αἀπιρεῖρ]ο νγας {ο Ιπαοάιορ αἱ] Ῥοββῖβ]ο 
]]εν]αβοης, απἆ (1ε Ἱεσιε]αίοτ οἳ Ἡοπιο β16νβ 35 ἐλαί Β16Ἠ 
α]]ονΙαίίοης νγθγε ΓΟΠ1 ππθ {ο ὤππθ Ἱποάπσοεά. ΤΠ πγας ἀαιρροΏ 

Ψ1ο τοπιαχ]κοᾷ ἐ]ιαί λε οἰοβῖηπο ο {1ο Ῥετιοᾷ οἱ οοπαπεςί, απά 
Ώιο οοηβεφπεπί οἸοβίπρ ος {ιο Ιπροτίαᾶοη οῇ {681 5Ίανος, πιαάθ 
15 ΏΘΟΘΒΡΕΣΥ {ο ἀθαί {Πο 5Ίανθς αοὐπα]1γ Ῥοββδεββεά πΠ( ϱτοαίθΥ 
οα1θ. ἸΠοτο αἰ] Ώορο οἱ 5αρΡΏΙγ ἄοπι πΠίῃποαίύ ηαά οθαδεά, 
οηΙγ μτπς ]ε[ι νγας {ο ἀθα] νπίἩ ἐπο εχΙδηρ βἶανο Ῥρορπ]αᾶοῃ 
Ιηῃ βΙοἩ α παγ ἰμαί 165 παπαβοατς πηρῃί Ὦο πιαϊηίαϊπες αἱ α 19υο] 

αἀθαπαίο {ο {Πο ἀεπιαπά. 
Απά ἵη ΑΠείοιο ἨΙπαβεΙ{ πο Επά βαπρσεξίεά οπο οἱ {ο 

ρτοαίο5ί α]]ονιαίοιβ οἱ ν]ΙοὮ βἰαναΙγ 15 βαδοερᾶβρ]θ, ΤἨετο 
οπσΠΏί {ο Ῥο Πε]ά οί {ο {ιο βΊανο, Ἡς Ρ8Υ5, ἰμθ Ίορο οἳ Πρετίγ 
α5 ἴ]ο τοπανά οἱ 15 βεγῖοο. Τ]τς, ὮΥ α σναᾶ ια] ΙΠΠΙΑΠΟΗ, 

ο βΊανο Ῥορια]αίοη τησ] ραβθ ΙΠίο {πα {6θ. 1Πί ἀῑά Βο αἲ 
Ὥοπιο {μτοιρΏ πο Ιπίεγπηεά]αίθ βίαρο οἳ [εράοπι, Απά {ο 
Ῥοβιάοη ος {ποσά ππεη αἲ Ώοππθ 1Π {11ο ἸΙαΐογ τεραβ]ο, αηἆ εγεη 
ΏΙΟΤΘ ππάςτ 61ο οπηρίτο, π/85 5π6Ἡ ὠιαί {Πε ρτοβροοί οἱ τεβοβΙης 
1{ τηαδύ Ἠαγε Ῥεεη α ογεαί Ιπάποσθππεηί {ο {16 βἶαΥ68 {ο 4ο π1θβοθ 
1Π ἴΠεῖγ Ῥτεβεπύ Ιοῦ. Απά 16 ποα]ά Ὦο απ Ἱπάποσπιεηί γγΏΙο] 

ποι]ά Ώανο πιοβδύ πγαΙρΏί νπ(Ἡ 1ο Πϊσ]ιθδί οἶαβς οῇ β]αγ6Β. 
Τη ο ΡτορτθΒΒ οἱ εγεηίς βἶανετΥγ ηα5 οεαβεά {ο Ῥο {1θ οοἩ- 

ἁϊᾷοηι οἱ ιο Ιαροιτοτ 1Π αἱ] ιο παοηΒ οἩ ἨΓεβίετη Έάτοῥο. 
Ῥαέ ἴΠογθ ΥΘΙΘ πο ο]αβ5ες οἱ βΊαγος---απᾶ {οτε 81ο πο 85568 
ο Ιαροι1θίΒ. ΤἨογο πα {Πο οἶαδς εαί αΠΒΊΥ6ΤΑ {ο οἳΥ Ἱπάπβ- 
σπα] Ῥορπα]αΠοἨ. ΤἨετθ ναβ {1ο οἴ]ετ ἰ]ιαῦ αΠβΥΘΙΑ ἴο οἱ 

ἀοπιθβίῖο βεγναηί5. Απά ἴπετε 15 α ψ]άο ἀἰδΙποοη Ῥούνεση ἴ]θ 
Όπο,. Πο Ἱπάαξα]α] Ῥορα]αίοη, αρτιοα]ιτα] οἳ αγδαη, 15 
πΟΙΙΥ οπ/{γαηοἨΊβες, απά ελα ἀηΠοια]έ Ῥτοῦβ]επις (ναί 16 Ῥγοβοηίς 
{ο ο βὐαίθβπιαη, αἆπ]ί οἱ πο βο]πᾶοη αἱ βαοἩ ας ἵ5 οοπιρα ΙΡ] 
πΠἩ ὑμοῖτ {ογπαῖης απ Ιπίερτα] απά πιοδύ Ἱπιροτίαπί Ροτάοη ος 
ἴπο Ῥοάγ Ῥο]μίο. ἜΤἨςεγ ατα {190 οΙ8176ΠΒ, απά παῖν ΠΠΡοΤΒ 

πηιδῦ ρὶνο ἴἼθπι ΙΠ {πο ]α5ΐ τοβοτύ ἴπο ἀθοίάῖησ Ῥοψαν, ΑΙ. 
αἰἐοπιρίβ {ο ο8οαρο {οΠΙ {118 οοπο]ΙβδίοηΏ Β66Ι1 {ο π1θ 1118ουΥ---- 
α]] ἀθνίοας {ο αγοτί Ἱέ-- τὰ ὀλιγαρχικὰ σοφίσµατα---Β66Π1 {0 1ηθ 
σοπίεπιρΙβΡ]θ.  Ἠιρ]ῃί εάαοαίοτ πηαβί ἴεασ]λ παπα ἴμο {Γαθ 1βο 
ο{ ὑ]αῖν Ῥοψετ, {]ιαιγ απο Πεοάοπι. ἜΤ]ο γεπιονα] οἱ αἲ] (ναί 

ας νι ὁρ 
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σι]θΥαποθΘ, 5οοια] απά Ῥομίσα], παπί οοτηβΙπθ ση α ΥΥΙΘΥ 
αρ]ηξ Ίπ ἴἶιο οἴμθι οἸαβθο {ο βοῇιεη εί {96ΊΠΡΒ, απά Ἱεαά 
(Ίχθπῃ ΠΙΟΤΑΙΙΥ {ο αοοερῦ ὑλαῖτ ροβιοἩ γι 1{5 Ῥα]αποεά αἆναῃ- 
ίαρος απᾶά ἀἰδαάναπίασθς. Ῥπί ὑαῖν Ποεάοπι πιαβί Ὦο αεκπου;- 
]εάρεί----λλεῖχ Ῥοψες πηαθί Ῥο τεοκοπεά ΠΠ. ΌΟπ ο νηβε 
τοοοσπΙΠοη οἱ 15 οοπο]αβίοη ἀθρεπάβ πο] οἱ ο Ππππιεά]αίθ 
βαίατο. ἙῬιῦ 18 γῖβθ τεοορηΙΠοη 86ΕΠΙΡ αἰπιοδί Ῥεγοπά Ἠορθ 
πΠθη ο οοπίεπιρ]δίθ 61θ α]ἰεγπαίοΏς οἱ ῬΗπάπεβς απἆ βίπρθ- 
1γΊπσ ἴΘΙΤΟΣ πΠΙΟἨ {1ο ταΊηρ οαβδος αγο 5αΏ]εοί {ο, αοοοτάἽης 
5 ἴμο βαὈβίγαίαπα οἱ {Πο 5οοἶα] ογάεΥ 56ε6ΠΙ5 αεί ο ἀῑδίατρεά. 
Τ]ο Τευγα ἆϊ Τιάνοτο οἳ Ῥομίίσα] 5οοϊείγ Ώθατς οἩ 16 α ρορι]α- 
ον ο α ἴτα]γ ΝεαροΠίαη οἨαταοίεγ. 

Τ]ο οίμοεί οἶαδς, ἴ]λαί οἳ ἀοπιεβίῖο βετναπίς, οὔεις ἀπΠΠοπ]άε5 

οἱ α ν]άεΙγ ἀππετεπί Ἰαπά. ἍἜΠαγ αγθ ΙΠ 9Ἠ6 86Π8Θ ΠΠΕΠΙΡΕΙΡ οί 
{πο {απΙΥ, Ῥαί ο οοηηθοίΙοΏ 18 ΥετΥγ 19056. ἜΤῆ]8 βοοῖα] εν1] 
πας ἰοπσοῃμεά προΏη ΒΟΠ1Θ γθ68Ι5 αςδο ὮΥ Μτ. 0ατ]γ]ε, απἆ 16 τας 
αἱ ἴο βαπηθ ὤπηθ Ιπά]σαίθά ἰλαί {Πε τεπιεᾷγ, οἳ 9Π6 τεπιεάγ, 14Υ 

η στθεβίθοτ Ρ6ΓΠΙΠεΠοΟΘ οἳ ο τε]αίίοη Ῥεύπθεη πιαδί6Ι5 απά 56Υ- 

ταηίδ. Ῥτὲ Τί ποτπ]ᾷ 56εετ 1Π {Π18, 8 1Π οίΏεν πιαίίοῦ5, υπαῖῦ 16 

εν] τηἈβδύ 1ΠΟΥΘ856 {0 ΒΙΟἨΏ α Ῥο]ηῦ 48 {ο {οτοῬ αἰίεηπίΙοη Ῥε[οτθ 
ΔΏΥ Τ6ΙΗΘάΥ νγ]] Ῥο (οαρΏί οξ. ΤΠ ποια], Ίούενεν, βθεπι σγεαῦ - 

εποαρ]ι αἰτοαάγ. Τ{ Ἐπρ]απά 15 {ο {11ου ἵη {6 ααο]ς οἳ Ναπγ 
Ἐπο]απά, απά ο Ῥοαδίεά Αποδιο-Φαχοη ἴΥρο οῇ ομαγαοίε 15 {0 
σο οη ἀεγε]ορίηρ 1{βαΙ{ {ο 105 αεχίτοπιθ Ἰορ]σα] οοπο]αδίοης, 
ἴπθη ΑΏΥ Ἠθα]ίἩγ οοπάΙᾷοη οἳ ἀἆοπιθβίο Β6ΥΥ1006 866ΠΙ5 Ἠορε- 
1695. Του 16 15 αββιπ]εὰ {ο Το α ἀΙβργασεία] οοπά11οἩ, α Ἠπηθοά 
βογν]αάς, {γοπα πΠΙο] ΘΥ6ΙΥ οπ9 5Ποιι]ά 9βο8ρο α5 800Ἠ 5 Ροβ8- 

βἱρ]θ. Απά ἴἶιο τοσ]κ]οςς (γοαίπιοπἰ οί βογναπί5 Ὦγ {νθίγ τηαβίθΙς 
Ῥαβ Ῥοε, 1 Ῥε]ενο, πε 6οπτοθῬ οἱ {Π15 {εε]ης, 5ο {αγ α5 16 οχϊρίς 

απιοηραί ας. Ὑοί 51Υ6]Υγ ύπε το]αίῖοη 1Π 18614 15 ποί αΏ ππβδουπά 

οπ6, 15 19 τ]σΏί απά οχρεάἸεπί {ον Ῥοίῦπ Ῥαγάθδ. Τί παπί Ῥαί 
ἆπο οοηδΙἀθταίῖοη {ο 1παΚο 1{, γ]ιαῦ 1 ΒΟΘΠ15 παίἩταΙ1Υ {ο Ῥ6, 4η 
Ἱπίθρτα] Ῥρατί οἱ ουσ ἀοπιθδίο ΙΠβΙΜπίΙοηΏβ. ΕΒπαί 15 τογΙβίοη 
η] ἀερεπά οἨη {Υ πΙάετ ᾳπεβᾶοτς----οη 8 Τ6υΙ5ΙοΏ 1Π {8οἱ οΓ ἴμο 
πποτα] βἰαπάατά ο {ο πηδίίοη, {ογοοᾷ προη ας ὮΥ {ο ογαᾶπαὶ 
οοπ15θ ος θγεηίβ. Τη Πακίηρ οϐ {πο {είίθτς πνΠΙο] Ἰαἆ τοβεά 
οη ]αβοάχ, απά πΏ]ο] παά Ώθδοοπιθ Ῥραϊη/{α], ἀοοι]ήες Ἠαγνο Ώθει - | 
{οβιεγεᾷ οἱ αρβο]αίθ Ἱπάεροπάεπορ, πἨΙοἩ, αβε[α] {οχ ἴλο ρατ- 

Ῥοβο οἱ ἀεβίγασίοτἨ, τηαδί Ὦο ]αἱᾷ αριάο ν/]ιεη λα γγοχ]ς οί οοἩ- 

Ὃ ο -- 
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βίγιοίῖοη ϱΏα]] Ῥερίῃπ. ΤΠΟΥ Ἠανο Ῥσοθη αβο[α], Τ πΊθα, 1π 5]α]κ- 
ης πηφδοιΏηά ἰ(λθοτῖθς οἳ ἀερεπάοπος, Ῥαΐ ἴΠ6γ πιαδέ ποῦ 1Π{6Υ- 
{οτο (1 ἴμο δοαπἀ. 1 απι απατο ἰπαῦ ντους ο αβΙΠίγ 66θΠι, 

Ὦγ. Ολαίγ Ἰαηρπαρεα, {ο απ αἱ απ οκΗποίῖοη ΟΥ 8 ΟΟΠΙΡΤΘΒΒΙΟΠ 
γη (ΠΙη ἐ]πθ γονγ παιγονθςί Ππιίς οἱ ἐς ραγοα]ατ το]αάοη οἳ 
πηββίογ απάἆ βογναπί. ἘῬπτί 1η ἴἶιο Ιπίεγεβί ος ἴπθ Ῥοοτας πού 1εβς 
ἴπαη {λαί οἱ ο τίοΏοθτ οἰαβδβο5, βιοἩ {οπάεποῖες βποα]ά ὂΌα 

τοβ]ρίθᾶ. Τ]ε Βταῦ οπαηροα, 16 πεθἆ Ἠατά]γ Ὦο βα1ἷἀ, τηἁβέ 90Π1Θ 
Ποπ {16 πιαβίογς’ 516, Ὑ]πεγθας λε οοΏ({8ΣΥ 15 8ΙΥΥΑΥ5 αδδαπῃθς, 
Ὑεί βαγεΙγ Πιο ππαϊη Ῥατάεη οἱ 5οοἱεῦγ Πποπ]ά τού οἳ 1ΐ8 
βἰσοηΏσθΓ Πετηρετς. ἨΛΠίῃ 5 16 Πας Ῥεευ τθςΙΚ1ε8ΒΙΥ ΤΟΥΏ ΟἨ 
ὕλο ψγεα]κεΥ. ΤΠ ἴπο τεγ]να] οἳ ἴπο οτθαοη οἳ ἴοθ 5εη5θ οἳ 
βοοῖα] ἁιίγ 1Π εθ ρτεαί τηα]οπίγ οῇ ἴθ το], νο, 85 τ1οἩ, 41 

βοοΙα]1γ ΒίΤοΏβ, ἵΠ ἴ]α οτθαοη οἱ ο {εεΙτπς ἰλπαῦ Ὦγ αιτ 
ῬοβιΙοἨ. {116Υγ ατο απἆθτ ἴ]ο ορΗραοη οἳ ἀεγοίῖτπο 0Π6πΠΙβεΙΥοΡ 
{ο ἴμθ ο81156 οἱ ἴ]θ Ῥοογ6Γ οἸαββες---ἵη ἐΠδ 168 ἴμο ίγαθ τεπιθάγ 

{οΥ {πο βοοία] ον1] οἨη πΠϊο Τ Ἰανο Ῥεεη {οποβΙηρ. Το ογθβίθ 
1 {οεμπρ ἀϊγθοί]γ 5ΘεΠ18, ἵπ ο Ῥτοβδεπύ ἀθαάπθδ οἨ ΒΊΙΟΠ 
ΠΙαΙ{Ε6Τ5, α]πιοβδύ Ἠορείθββ. Τί 15 πιοβύ Ι]κεΙγ ὑλαί 160 ν]] οοπῃθ 
Ποπ1 [Πο {ίΘΠΙΡΟΤΑΥΥ απά Ρτον]δίοπα| δἰγεησίλεπΙηρ οἱ ἴχθ ροοτος, 

απά 1 βοπηεπ]λαί πορείεβς οη οίμετ Ρο]ϊηίβ, πε ΙΗΒΥ Ῥθ Υ6ΤΥ ο0Ἡ- 
Πάεηί οἩἳ 018, ια ἴΠ6γ ατθ ταρΙάΙγ αοαιΙΠης Πο βἰτεηρίἩ 

ἴιαί 6Υ πιαγ ποθεἆ {οΥ {ιο εη{οτοεπιοηῦ οὗ αηΥγ βοοῖα] οΏθησες 
ὑμαί α]] Ῥο {οαπά ΙπιρετανεΙγ ποεάεά. Πε ἆαπρετ 195 πού 
1Π αῖτ παπαης εηρίῃ Ῥαύ 1η ἰΠεῖτ παπεης ρα]άφηοθ, 516ἩἨ 
ραἱάκηοῬ α8 ποι]ά Ῥο ρίνεη Ὁγ α πηαίιγοά απἀ πποᾶεγαίο οβίῖ- 
πηβίθ οἱ ἴ]θ απεΠοταᾶοης οοπιραΙΡ]θ πΠἩ υΠεῖγ ΡοβΙΠΟἨ, 

93----ϕ 
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ΜΜ 

Γο]. 1Η. γΙ. 22. 

ΤΗ Αοπιο Ἰεβιίαίοη 1 τοεάθεπι αη επρασεπιεπί τηπἆο 1ῃΠ 

ΤΥ ποῖθς ΟΠ ἴπθ 5εοοπἆ Ῥοο], αἲ {Πο οἶοβο οΕ Ατὶδίοί]ε5 

τουίθν’ Οἱ {πο βγδίαεπις οἱ Ῥ]αίο. 1 ἆο ποί αἴίασοὮ τηπο] να]αε {ο 
πο ἀῑσίαπι ος Οο]ετίάρε, ἴ]αί ετετγ πιαη 16 Ῥοτη εἴίμειν αἩ 
ΑπδίοίεΠαη οΥ α Β]αϊοπ]δ0. Ῥτί 1ΐ 15 οετίαίη {Παί ἴετε αΤο αἲ 
Ῥτοβοπί πο 5οἩοο]β ατποηρβί {11οβθ πο τοπά απᾶ ἐΠήπ]ς οἩ 51ο] 
Π{ίΘΙΑ. Απιοηοςί πο ο]αββίοα]]γ- οἀοσίεά {Ίχετε 18 α τεασίοἩ, 
1 υπ] 1η Ίαπνοιτ οἳ Ε]αΐο, απἆ αραϊηςδί {ο ΡΗΠΙοβδορΠ]σα] 
αροΓοπ(γ οἳ Απγὶκίοί]ο. Ίο εμαί 5αοἩ τεαοίίοη Ἰθαᾶς ἴτι τηοβί 
οἀθθβ {ο ἴμο Ῥιτο απά ΑΙπιρ]θ αοοερίαηοο οἱ Ῥ]αΐο'5 ΡΗΙ19βο- 
Ῥ]ήσα] Αγοίοπι. Τμαϊ 16 πθαΊΥ ΠΠΡροββίρίθ, οχοθρί {0Υ 8016 
τηϊηᾶς αἰηπσα]ατ]γ ἰταϊπεά. ἜῬτί 19 ἆοεδ Ίοαά ἴπαεπι {ο εβΙτηαίθ 
Ἠϊπι γετγ ΠΙΡΗΙΥ, απά {ο βΏπΙπ]ς {ποπ ἴΠο οτΙΙοΙΡΠΙ5 οἳ Ατίβ- 
ἰοίθ, 6Υεη προπ 115 Ῥομίσα] ΡΗΠΟΒΟΡΗΣ, αξ ππποτί]Η]γ οοἩ- 
οθἱγεά. Απά ἰο Β84Υγ ποίμῖης οῇ {Π15 οοπβ1οί οῇ ορίπΊο, ἴπετα 
15 ἴῃο τοα] ΙπΠετεπί ἁπ[ῃοα]ίγ οἩ πο βαρ]εοῦ. Τη18 ἶς ασ], 
Πιαί Τ Ίια]] {οαο] Ῥαί νετγ ἩρΏίγ προῃ 1ί,---ἴΠο τποτο Πρ]ί]γ, 

ΙΠΑΡΙΙΠΟἩὮ αξ Ίοπ πλΠαῦ 1 Ίανε αἰγτοαάγ εα1ά, Τ 15 οἶεατ 
πἨΙοὮ αἰάο 1 αἀορί 1π {ο Ῥοϊηί5 ππἆεγ ἀἱδοπβδίοηῃ. Απάᾶ ος 
οοιςθ 1 οοπῇβηθ ΤΙΥΒΕΙΕ {ο {1ο ρο]µάσα] απἆ 5οοῖα] αἶάθ οἱ πα 
ᾳπεβοη. | 

Μ. Βταπάϊς Ίας τεπιατ]κεά παῦ {ετο 16 πΙΠΟἩ Τ1ΟΥΘ 4ΡΤθθ- 
πιεηί Ῥοίπεςση {α πο Ῥ]Ι]οβορ]Ισα]]γ (πα 15 ϱεπετα]]γ ρ- 
Ῥοβεά; ἰμαί 16 19 Π1οτθ 1Π {16 τηθί]οά οὗ τεαοΒῖηρ απἆ εαρροτίτς 
{αῖγ οοΏπο]άβΙοἩΠ5, ἴ]αη 1η ἴπο οοποἰ]αβίοηπς {μετηβε]νας, ἴ]αί 

Ώιογ ἀπῑετ. 1 εποα]ά ΙπιαρΊηθ ἴμαί οη πο Ῥοϊπί 15 ἐ]λεῖτ ἀ1ῇετ- 
6η0Θ ΤΙΙΙΟἨ ΤΟΤΕ ΒίΤΟΠΡΊΥ πιατ]κεά ἄπαη οἨ {1ο αᾳπεεᾶοης οἳ 
Ῥομίάσα] βοἵθηοθ. Απά γοί 6τεη Ίθγο {Πετο 18  ΥΕΤΥ οοηβΙζςγ- 
αΏ]ο αστοεπηεηῦ, 10 15 ἴΤαο (λαί πη]]δί χο οτ1ρῖη οἳ βοοϊείγ 18 
{οαπᾶᾷ Ὦγ Ῥ]αίο ἵῃπ ἴπο γαπίβ οἳ τπαἨ, Απιβίοί]θ τηα]ες ἴΊλορα 
παηίς ΟΠΊΥ ἴῃἩο οοσββοἩ. Ἠθ Ιηββί5 προῃ {ο ὑγαίῃ, πορ]οοίοά 
ΟΥ ποῖ 86εΏ ὮΥ Ἐ]αΐίο, ἴλαί πιαη΄5 παίπτο 15 οβδεπΙα]1γ βοοἵα], 

{λαί βοοΙείγ 15 80 ἨΒΟΘΕΒΡΑΥΥ {ο ΊηαἨ, ἴλαί 6νεη 1 αἲ] Οιαί 15 
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6εποτα]1γ πιθαπί Ὦγ ἴμθ (θτπ ΄ παπίβ’ νετο βαρρ]ας,---1Γ πἹθη 
ὑλαῦ 15 το πβίθΓΙαΙΙΥ Ἱπάεροπάεπί οὗ οΏθ αποίἩοες, --- 5411 
{ΠοΥ πνοι]ά ογανο {ο βοοῖα] ἀπ]οη. Βτί μας ἀἱῇετεποῬ ποίες, 
πιοδύ οἱ ἴλο πἹοτο ἸθαάΙπρ ᾳπαεβδᾶοἩ5 {Παί οσοσατ η Ρροµάσα] 
βΒοΙ6Ώ6Θ 8Το οἰίλοτ οκρΠοΙ{Ιγ οἵ ΙπΙρΗοΙΙΥ απβπετεά ἴηπ {Πθ Β4Π1Θ 
παΥ ὮΥ ῬοίῃΠ. ΕΒ]αίο ἆοθβ ποῖ, ΏΥ ΠΠΟΤΘ ἴπαη Απδίοί]ε, τοςοῖ] 

ΠΟΠΙ ΦΙΔΥΘΙΥ; πΠοῦ 419 Ἠ18 ΥΙΘΥΒ ΟΏ ΊναΓ οδβεηΠΙα]]γ ἀΠετεηῦ, 
Ῥοῦ]ἡ αστεθ οἩη ἴῃο ηθοθββδΙίγ {οτ είδατε α5 ἴΠε {οαπάαίοπ ΟΕ ἴμο 
«τεε]ς ΠΓθοπιαΠ/5 οχἰβίεησθ. Τη πε]ίπετ 15 {ετε αΠΥ αἱ]ογαποθ 
{ον πο Ἱπάαδίτια] Ῥορα]αίοὴ. ΒοίἩ αἲθ 6ᾳπα11Υ τεραβΗσαη. 
Ῥοῦι α1θ 6 πα]1γ οοηβοίοιΒ οἳ ιο Ἠε]]επίο 6αροτιοϐγ. 1 18 

ΝἨΘΏ Ίπθ 60110 {ο {με ϱοπεγα] {6ΠάΕΠΟΥ οἱ {1ο πο ΡΗΙ1οβοΡ]6ΙΒ 
ὕιαί (Πο ἆμῆογοπορ Ῥούπεσοη {θιι Ώδοοπιςς βϊΙης. Απά 1έ 18 
{ο {15 ἆ1ῄετεπορ οἱ ἰοπάεπογ υλαῦ ΤπΙΑΥ Ῥο ἰτασθά αι 
ἀἹνείρεποθ ΟΠ. ΦΟΙ1Θ πο οἵ {Ἠτοο Γαπάαπιθηίαἱ ροῖπίς, γγΙοὮ 
Ἠαςδ ϱΊν6η οοοΒΒΙΟΏ ἴο {11ο ο 1οἶδπι οἳ Ατιδίοί]ο, 

1 Πππαρῖηθ {]ιαῦ ἴΠ6γ νοι]ἀ Ῥοίμ ΊἸαγνο αἱ]οποεά. ελα πηαο]ι 
ϱγεβίετ Ῥούθτ παβ π]ε]άεά ὮΥ {πο Ἱεριρ]αίου {ματ 16 οοηβϊβίεηί 
πΠὮ οἩχ Ιάθαδ. ἍΈλπογ ὠιοιρΏί βοοΙιθίγ οπ]Ιπεπ/{1γ πιοΙβαβ]θ, α 
(μ]ηςσ {ο Ῥο {αξηιοπεά ὰ Ῥτίοτί απά αἲ Ῥ]εαδιτο, 1 4ο ποίΚηον 
υμαί 19 15 αηγν/ηοτο ἀθβπ]ία]γ βίαίοᾶ, Ῥπαί 8ο11θ 5110] ΥΙθυΥ 
ΒΘΟΠΙΒ {ο 119 αἲ ἴ]ιο τοοί οἱ πΙιαἩΥ οὗ 0ιθΙΓ ΡοβΙοΠΒ, εχθγοῖδίησ 
8η 1Πῄπεηοθ ΟΥΕΥ μαι οοΠοΙΠΒΙΟΠΒ, 6Υεη (Ποιβῃ πεγυθτ ἆΤανΏ 
ΠΙΟ 6ΟΠΒΟΙΟΊΞΠΘΡ5 απά Ε411γ οχατηϊηεά. 10 18 απ΄ Ιά6ια γ]]ο] 
ἀετινοεά οοπριάςταθ]θ  οοαπίεπαηοθ Έοπι «τθε]ς οχροτῖεηοο, 
πΠΙοἨ ας Ῥθεη Ῥοπογβι] αἲ αἰΙ πιθρ, απά 16 Ὦγ πο ΠΊἸΘαΠΒ 
ϱβιοΙεπί]γ εχρ]οάεά, επεη ποῦἵ. 

Ῥταΐέ ὑποιρ]ῃ βο {αΥ Ῥοί] Ἱθτο αρτοθᾶ, Απιβιοί]θ5 βοαπἆθτ 

Ππάρπιεηπί οπιαποϊραίοᾷ ἨΙπῃ πηαοὮ {Πο Π1οτο Ε411Υ {οπι {θ οοἩ- 
Β64ΊΘΠΟΘ5 οἱ Π]Φ Ιάθα. πο ετι] οἳ εχὶβίηρ βἰαίθς οβοαροά 
ηθ]ίμοτ ἴλοθ οπθ ΠΟΥ {16 οἴμον, Ῥα0 Ῥ]αίο πας Ιεά Ὦγ 15 6οηβο 
ο {παπι {ο βκοίο]ι οί απ οπΏτο τοπιοᾷς]]1πρ οί βοοἱείγ, α οΏαπρσθ 
1θΟΏΙΠΡ {ο 195 νετΥ {οππάαᾶοῃ. 1βποΠηρ ἴπο οχροΓίοηοῬ ος 
το ραδί, Ἠθ αβρ]γεὰ αἴνετ α ρατε]γ 1άθα] βίαΐο, απά (ποαρΏί ελαῦ 
Ἠηαῦ πιαΥ ο οα]]οά ἴ]ιο {αοις οἱ Ἠπιαη βοοἱείγ οοπ]ᾷ Ῥο Ῥοπί {ο 
ϱυ1{ ὑμαί δίαίο; μαῦ, 1η βΏοτί, ἰηθ Ῥῃεποπιθηπα ο{ ΒοοΙθίγ, βΠο]ι 

35 Ἠθ ψίποβδοά ἴ]οτῃ, 6ο αοοϊἰἀρηία] απᾶ ποῦ ρογπιαπθηῦ, 
Ἠεποο Ἠ]5 αίίασ]ς οη. ο απ] ὮΥ Ἠϊ5 αἆνοσοβογ ος οοπητηιηΤίγ 

ο νήνθ», 15 αἰίασ]ς οἨη. Ῥγοροτίγ ὮΥ 15 ἀἆνοσβογ ο{ οοπΙΠΙΙΠΙΙΥ 
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ο{ροοἆδ. Του ΝΏἩγ βΠοι]ά νεβο πο 1ά6ας οἱ {αΠ111γ απά ΡΥο- 
Ῥογ{γ ποί Ῥο 1]κο {ο τορί, 5αΏ]εοί {ο πιοβΙΠοαίῖοη 

10 15 α ἀγθαπ ΊΥἨΙΟΗ, 1 ἸαΐοΥ Ώπιεν απά 1Π πιοάετη ρατΏ, 
6ΧΡΟ5ΘΒ {οβθ γ/ο Ππά]σο ἵπ 1έ {ο αἲ] ἸΙπάς οξ ἨοβάΠίγ, νε] 
ΏΟ α1οπαΏσθ ΤοΥ 196 αἰίταοοης, ΟΥ {οΥ ο ποβρ]εγ οἰεπιοπίς 1έ 

οοηίαΙΏΒ. 1ὺ ποι]ά εχκροβο Ῥ]αίο {ο {ῇθ Φ8Π16 αίίαοἷς, οἩ {ἴ1θ 
ΡΤοΠάΒ ΡΘΠΟΓΑΙΙΥ {α]θη ος οο8Γ59 απά β6ηςιια] πιοταΠ(γ, ὅο. ὅσο., 
Ν6ΥΘ 16 πού {ΟΥ ο ἰταά]Ιοπα] τ6Υεγθηος η ἨνγηΊο]ι Ἠϊ5 παπι 
16 τορατάεά, απά {οΥ 1ο αἀππ]ταίοη πο {6εΙ {ογ Ἠϊ8 εἰοαπεπορ. 
1 ἆο πού βγπηραίμ]βο π(Ἡ {Πο αΡ8ε Ῥουτεά οἩἳ {πο πιοάετη εχ- 
ῬοβΙίοιβ οἳ 6αο]Ώ ἀοοίπες; Ῥαί 1 οπη Αγπιραᾖήβθ νη 1 {1θ Τ6- 
ΡαζαΙοη οἱ (Ίθπῃ 1Π {16ΙΥ αποϊεηί ρατβ π]ΙοΠ, σα]πι]1γ εχρτεβρεά, 
πθ ΟΝΘ {ο {πθ ϱεπΙαβ οἱ ΑτὶδίοίΙο, α5 1 οοα]ά γπιραίΠΙβθ ψηζ]ι 
8 πιοάετη 9ηΠ6 οἳ ἴΠθ 88Π16 οΏαγαοίθγ, 

1 οοπίοηί πηγβε]{, έπθη, γη Ὦ Ἴχας πἹεγε]γ Ῥοϊπᾶης οτί ἴ]α 
αρτθεπιεηί οἳ Ατδίοί]θ απά Ῥ]αίο ἵηπ πἹΒΠΥ οἱ {Πῃαῖτ ρατΙσα]αν 
οοπο]αβίοη8, ἰΠαῖγ 4Ιδαργεεπιεηί 1π {ηθ ρεπετα] Ῥεατίης ο ἠ]νεῖτ 

Ῥομσα] ΡΗΠΟΒΟΡΗΥ. Τί 15 α βιρ]εοί ΨἩΙοΕ 1 ἀῑιά πο {εοὶ γατ- 
ταη(θᾷ 1η Ἰεανίης ΨΤΟΙΙΥ απίοαοΠεᾶ, (ποιρ]ῃ 1έ ας Ὀθδεη 5ο 
ἸαγρεΙγ ἀϊδοιβδεᾶ, απᾶ γψηίΏ 5ο Π]9 τεδα]έ α5 {ο πια]κε 16 απΙη- 
νιΠηρ. 

ἼἨο Ῥογβοπα] τε]αίοηΏ8 ΟΕ {6 ἴππο 86επι {ο Ίανο Ώθει 
ΓΠΠΟΠάΙΥ, απά 1 590 πο ἴΤαοθ οἱ αΠΥ 1]-{εεΙτςσ ἵΠ ἴΠε ογΙΙοΙβΠΙΒ 
ο Απδίοί]ο. 

Μγ. Μαππίος βαγ5 (ἶῑαί Απρίοί]ο {61 1Ίουο γτης βοπηθί]λίπα 
ΙΠ Β]αΐο πνἩΙοἩ Ἠο οοα]ά ποί απἀατβίαπά, ὉποἨ Ίαηρααρο ἵπι- 
ρ]165 λαί Ατιβίοί]θ Ίγαβ ΟΟΠΒΟΙΟΙΙ5 οἳ ΒΟΠΙ6 ΙΠ{εγΙοτ(γ. Τί 18 
'βαἷά (αί 6 αοἰκπονψ]εάραά ῑιαί ἴε Ῥεαπίγ οἳ Ῥ]αΐο”5 ἀϊα]οριθ 
πα8 Ῥεγοπά Η18 Ῥοψθς {ο τΊναι. Βαί νηίἩ τε[εγεηοθ {ο 15 οοΏο]ι- 
ΒΙΟΠΡ 1 ΚΠοπν ος πο πατταηί {ο Μτ. Μαιτίος’5 ορίπΊοἩ. 1 Ἴηονγ 
98 ποήηρ ψΙοἩ 16 οα]οπ]αιοᾶ {ο ΑἸαἷκο {Πο οοπνἰοίίοη (ας 
Απδίοί]ο ]αάρεά Ῥ]αΐο νηΠίἩ ἴλε οοπιροβατο οξ α 5αρογίοΥ πηπᾶ, 
ὠιαί Ὦο Ποποιτθά απἆ ]ογεᾶ {ο πἹ8η, Ῥαΐέ εμαί Ἡς {α]ί ναί 18 

βγρίοπι παβ Ιπαάθεαιαίθ απά τοδίοἆ οἳ α ΤεεῬίο Ῥαδίς; (]αί 
πημοαῦ αηγ ππάιο βε]{-αββδετίΙοη Ἠθ {6]{ ναί Ἠ15 οἵΏ ϱγαβρ ος 
{γαῦἩ, Ἠ15 οΏ πβδίΘΙΥ οἳ Ἠππιαη Κπον]οάρε, επαρ]εά Ἠϊπι {ο 
Ο/οΥ α ΠΥΠΙ6Υ Ώα8Ι5 απά α ΠΟΤΟ βα{18/αοίΟΥΥ Αγδίοπι. Απά ἴ]θ 
Ἱαάρπιεηί ο{ Ροβίθοπ(γ Ἠα5 τα Πεὰ 16 ΦΙΡΤΕΙΙΒΟΥ απά αοοερἰθἆ 
6ο ῬοβίάοἨ ]δί]γ αββίσπεἆ Ἠϊπι Ὦγ Ώαπία, ας---ἶ ἠαεβίχο αἱ 
6ο{9Υ 6]ιθ 8α1ιΊυο. 



σ0ὀ 

ΠΠ. 

ΜΟΝΑΕΟΗΥ. 

εἰ δὲ δή τις ἄριστον θείη τὸ [βασιλεύεσθαι ταῖς πόλεσιν, 
πὼς ἕξει τὰ περὶ τῶν τέκνων ;---ΠΠΙ. Χν. 14. 

Ν ΠΙΥ ποίθ οἩ {Π18 Ῥ8ββ8ρο 1 Ἠαγνε αἰτοαάγ ΡΤΙΕΗΥ ἰοασπεᾶ οἩ 
ύθ (πθβίοη οἳ ΠΙΟΠΑΥΕἨΨ, ΡΙορετΙγ 9ο οπ]]εά, ναί 1Α, 

Ἠοτε(1ίαΥγ ΠΙοΠαΙΟἨΥ. Ο{ οοαπβε 16 15 οοπιρείεηύ ἴο ἀΏΥ 9Π6 
ἰο 18ο {16 ἴΘτπῃ ΠΙΟΠΒΤΟΗΥ, ψα(ποαύ οοπιβίηῖης πηἩ 16 1Π Ἠ18 
πηϊπά {1ο Ἰάθα τορτεδεπ{εά Ὦγ ἴμο ποτά Ἠετεδίατγ. ἘῬπαί 1η ους 
6ΟΠΊΠΊΟΠ Ιηρααρε, απά ἵπ οἆς ἰποιρῃίδ, ἴμο νο 1ά98β αἴε, 

Ῥο]6υο, ΙπναπΙαΡΙγ οοπηθοίεά, 5ο ὑμαί, πΠεη νο νΙδΏ {ο βἱσπΙ{γ 

ΑΠΥ οἴμει παη Ἠοεγθά1ίαῦγ ΠΙΟΠΑΤΟΗΥ, Ὢ6δ αἆά α ἀιβάποίνο 
ερΙ(Πεῦ. 

{0 18 16η ΤΙΟΠάΤΟΗΥ, 1Π ΓΠ18 118 ΟΟΠΊΠΊΟΠ 86Η86, απά α5 οχ- 
Ῥνοββίνο ο ο ϱονθιηπιοπέ γθα]1γ οἱ οπθ 18Η, πο] Ἡθ 68η 
απά ἆοθ Ίθανο, α5 οἴπετ Ῥγορογίγ 15 16βί, {ο Ἠ15 8ο, ψηίλοτί 

ΥΘΙΘΙΘΏΟΘ {ο ἴπο απαΠΠοβίοη ος ὑλαί 6οη; 165 18 ΤΙΟΠΑΥΟΗΥ 1π 
{18 86Η56, θ]αί 15, Τ ὑἨΗη]ς, αΏ Ἰάθα οΓ {Πο ραβδί. Τί Ἰα5 Ῥθαη, 

6Υ6Υ 1η ἴ]ο Ῥραςδί, α Γπ([α] 6οατοθ οἳ ῬοβΏσα] οοηγ]βίοΏΒ, απᾶ 
{ο 1άθα5 απἀ εχἰβεποΙθΒ ο{ ἴλο Ῥτοβδεπί αΤθ ποῖ οα]οπ]αίε {ο 
ἀΙπιΙηΙδΗ 109 Ιπῃοτοπί ἆαπρειβ. ή Ἰανο πο πΙδἩ {ο ἐγθαίῦ ἵπ 0Ἠ]8 
Ῥίασο οἱ οοπβὐαΠοπα] ΠΙΟΠΑΤΟΗΥ. Ἔλμο οΟΠΊΠΙΟΠ ορίηῖοη ος 
Ὑοβίοτη Έπτοροθ 15 βοὐάπρ 8ο δίΤοηρΙγ αραϊηδί ἰΠῖ Ροσου]ίας 
Ιηβ (απ Ποη (Παΐ 16 16 ποί Π]καΙγ {ο εηβαγγαβς ῬοΠ{ἶσα] ΡΤοςΥΘΒΒ, 
απά 1π οἳς ΟΥ οοΏίΥΥ, Ὑ]ετο 16 ας αρρατεπ{]γ α βΤΤηθΥ Ἠο]ά 

ἴναη εἱδονῃοτο, 5 α 168] ρογθγηπηθηί Ώθοοπιθϐ ΠΙΟΤΘ απά ΠΙΟΥΘ 
Ι1Π415Ρ6ηΡαΡΙ6, (Ἡο αποπια]γ Ίνα Ῥτοβεηί γ]] Ἠαυο α ΠΙΟΙΘ 11Ἡ- 
οογίαΙη ἴεηατο. 

ο τδύπγΏ ἴο ΠΙΟΠΑΤΟΗΥ ῬΤοΡ6Γ; ἴ]ο σονετηπιεπύ ο 9Π6 
ΊηΣΏ ν]ο]ά]πᾳα, ποῦ ποπϊπα]]γ, Ῥαΐ ταα]]γ, πο πγ]ο]ο οχοοιί1να 
Ροψεῦ; ΟΨΠΙΠΡ πο εοπβΗ(αΠοπα] οποο]ς, Ῥΐ οοπίτο]]εά οπ]ψ Ὦγ 
Οναί Ποπ1 ΥΠΙΟἨ ηο 9Π6 ο8π οχοπιρί Ἠήπιρα]{, ἴο Ἱπῃισοποος οἳ 
οΡΙΠΙΟΠ, Νοίμετ αἲ Ίοπιο οὗ αργοαά ; ποῦ {ιο ἰλθοτείῖςα, Ὀαέ ἴἶιο 
ποίπα] Πεαά οἳ πο δίαΐο; βεουτίης ππΙίγ ἴο 1ὔ5 Ῥο]ίογ απἀ {ο 



σ04 ΕΞΘΑΥΡΒ, 

ἆπο τοβροπβΙΡΙΠ{γ οἱ αἰΙ οαροτάιπαίε ΓΙΠΟΙΟΠΑΤΙΘΡ; βαοῖ ϐ 
Ῥοποτ οαηποί, Ποπ 1695 πβίπτε, Ῥο ἱταβίεά {ο πο αοοἸἀεπίς ος 
ἸεγοάΙίαγγ 5ΙοοθΒΡΙΟἨ. 14]κο ἰο Πεί5 οἱ ιο πΙάάἆ]θ αΡ865, 1έ 
ΤΘ(ΠΙΤΘΒ {16 {111 ΘΠΕΤΡΥ οἱ α ΠπαΠ ; 16 15 {11ο Ἰήσ]ορί {αποίοἨ ος 
φοοἱαίγ απἆ τητδί ποῖ Ὀο οπἰγαρίοἆ {ο Ἱποαραῦ]ο Ἰεπάς, ππάος 

Ῥεπα]ίγ οἱ έπ9 ἀῑβγαρᾶοη οἱ επαί 5οοΙείγ. Τί5 ἀε]εραίίοη, {119Γο- 
{οτθ, πηαδί Ῥοθ απ αοί ο{ ἀεμρεταίο ]ιάρπιεηί, ποί ες {ο οαπος. 

Φ1Ο] α Ῥοψετ 15 οηΠθ {ο ὙὙΠΙοἩ ἴλο οΏ]εσοοῃ5 8Γθ ΏΠΙΕΤΟΙΒ 
απά Ῥα]ραῦΙθ. Απά γεῦ ιοἩ α Ῥοψετ 5 1 Ἠαγο ἀεδοπρεά 
8εοης {ο Ὀο τει]τος απάςτ (ο Ῥτεβεπί οοπάΙοης οὗ βοε1είγ. 
Ἴμο Ρτοῦ]επα 15 επ {ο βεοιτθ 16 απἆ {96 16 οτη 15 οΏγιοιβ 
ἀαηρετν. ΤΠϊ5 πιαβί ο ἆοπο 1π {πο Πτεί Ῥ]ασο Ὦγ 5αἱρρίηρ 16 
οἳ 115 ΠοτεάΙίατγ οΠαταοίοτ. ΤἨο ῬοπεΓ ππαδί Ῥο πιοποοταίΙς, 
πο πιοπατομ]οα]. 10 τωαδί Ῥ6, ιαίῦ 15, {1ο Ῥετδοπα] ῬοΝΘΕ 

γεβίθἆ 1η α ἀῑοίαίοτ, ]ΙςὮ Ἠο Ἠο]άβ Ὦγ οοπιπαϊββίοη {ποπ {1θ 
Βἰαΐο αγοποεά1γ απἆ 1Π ἰαξδί {οΥ {19 βίαίΕ, ποῦ 85 αη ἨδΙτ]οοπῃ 1Π 
Ἠ15 {ΑΠΗΙΙΥ, α Ροπ6Υ ΡΥ 1055 Υετγ βαρΏροβίάοη Ῥγον]βίοπα].---' αἆ 
ίοπιραδ, {ο πιθεί οθτίαϊΏ ΘΠΙΘΓΡΘΠΟΙΘΒ, {ο 48/7 {Πο παηίδοΓ α 
ἰγαηβιζοπα] δἰαΐο,--Επά ποί Ῥεγπιαπεηύό; α ΡΤΟΜΘΓ ψ]ΙοὮ ἴ]θ 

Ἠο]άοτ τπηαΥγ, 1 ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ, (ΤαΏβτη]έ, Ῥαί πΊαΥ ἰγαπβπῦ ΟΠΊΥ {ο 
οηθ οοπιρείεηί {ο π]ε]ά 16, οηθ 1] ἨΙπηβθ]{ η λα 111 νίσοατ 
ο Ἠ16 ασο απἆ {αοι]1θΒ. 1 15 ὧν ἀῑοίαίοτδΏΙρ οἱ Ἠοπιαῃ 
Ἠ1ΦίοΙΥ, οΏΙγ ποῦ 1Π 1ἱ{85 ϱἙτ]1εΥ {ογπι ο{ αἀαρίαίίοη {ο 8Ο0Π18 ΥΕΤΥ 
ίΘΠΙΡΟΤΑΙΥ ποσά, Ῥαἱ 1π 165 Ἰαΐ6τ {ογπα α5 πιοάΙβεά Ὦγ Βα]α απά 
Ργ «.ραν, Ὁπάοι ειαί Ιαΐετ {οτπι 16 γας {1ο οοποεπίταᾶοη οξ 
α]] Ῥο]σα] Ροπθγ 1ΊΠ Πο Ἠαπάβ οἱ οηθ παη {ο Ἠ5 ΠήεΙπηο, 
απά οαρΏ ἴἶιο ἑοπάεπογ ἔἶθη Ίγας {ο παίκο 18 ἸθγεκΙίατγ, 5111 
ΏΟΠΘ ΟΕ ἴλοβο πο Ἰθ]ά τί ψοα]ἀ Ἠανε αἁπηϊεά α απθδίοη οἳ 
Ἠ16 ῬοποΥ {ο (Ἠπατί {15 ἰεπάςεπογ ὮΥ ο]ιοοβίηρ Ἠ15 ΒΠ60ΘΒΡΟΥ. 
Πο πΏδαἰαοη οῇ {πο αἀορίνο {οτ ίΠο ΠοεγοάΙίατγ Ῥτϊποῖρ]ε 
πας {οί {ο Ῥο οπ1γ {Πο Ῥετ[εοᾶπρ οξ ἴπο αγβίεηι, 

ΞΙΟἨ αΤθ ἴλο οοπά1οης ο{ {1ο πιοπουγαίίο, ἀῑοίαίοτ]α] Ῥούγθυ 

πΠΙοἩ, α5 1 Ἠανε Ῥείοτο βα1ᾷ, 56ετης ἀθβίταρ]θ αἱ Ῥτθδεπί, Τί 18 
ἀε]οσαίο ρτοιπά 1 απι 8παγοθ, Υοῦ 1 οαπποί Ῥαέ (]η]ς {λογο 18 
αζοεαιαίθ ΤΘΒΡΟΠ {οΥ (15 ορίπῖοῃ. 1 Κπου πο ναί Ἱαάρτηεπί 
ού]λεῦς {οΥΤη ο{ {πο αοίπα] ίαΐο οἱ (ήπσς {η Εησ]απά, Ῥαί Ἴνογθ 
19 ἴπο {θαίατες Ιπ ἴΠαίῦ βίαΐο νΥ]]οἩ 8ΘεΠΙ {ο 1 {ο ψατταηί {1θ 
οοΠΟΙΙΒΙΟΏ αΏογο ρῖνοη. ἜΤῆο οπο 18 {ια οΗείοποβς οὗ ο 
Ῥτεβεηί Αγβί6πι. ΤΠΙΡΦ 15 ΒΊΟΝΏ ὮΥ {16 Ιποοπιρείεπογ οἳ (ια 



ΜΟΝΑΠΟΗΣ, σ0ὅ 

Ἰαβςος 1π ποπ 16 Ῥίᾶσθ Ῥούπεν, (ο Ῥτοάαος τα]οί οἱ αΠΤ 
εαῇ/]οιοπί αὈϊ]ίγ. ἨἘΤ]β Ἱποοπιρείθπογ 866Π15 αἀπηίίοά ὮΥ αἱ]. 
1618 ιο τεπιθἆγ ὑμαί 15 ἀἱδριίεά. ΧΝοτ ἆοθς ἴπο ου1] οχίεπἆ 
ΟΠ1ΙΥ {ο {ιο σογοτηῖης 089565. Το οίμοατ 648865, πΏΙοἩ (ποισ] 
Ἠμέ]ιετίο οχο]αᾶθᾶ Ώοπι, ατθ γεῦ οοηβιἀθτεά α5 αἀπ]βειρ]ο {ο, 
Ῥο]μᾶσα] Ῥοψετ, 41ο 6ᾳπα]1γ θίασος πα] 015 ρατα]γαῖδ. ΤῃῖΒ 
Ῥτοσθεάς {η στθαῦ ΠΠΘΕΞΙΤΕ ΠΟΤΏ {πο αΏβοηοῬ οἱ αΠΥ Ιπίε]ῃΗρεπί 
αρρτθοϊαοη οἳ ὠλαῖτ ῬοβίάοἨ, οἵ 1Ππ οί]μει ποτάς, Τοπ {πο 
8ΏβθποῬ οξ αΏΥ Ροµίσα] οοπν]οῦοης ἀπβοετεπί {ο} {195896 εη{εΓ- 
(απεά ὮΥ {Πο ρογειηῖηρ οαβθος ποπ {Π6γ ποιά ϱαρρ]απί. 

Ἔμαγ ὑΙη]ς (Π6γ οοσ]ά πἸαηπᾶρο πιαθίετς Ῥούΐίατ, (Π6γ 4ο πού 59ο 
ὑπαί 1 18 ποῦ α ἨΙΕΤΘ απθβίίοη οἱ πιαπβραπεηί, Ῥαί οἳ α 
σπαηρο 1Π {Πο γατγ οοπάΙΠοηΒ ο{ 6ογεγηπιεηῦ. ΒῬοίμ ατο ἴη πο 

ΤηΒΙΏ αρτεθά αροπ {πο επάβ, αιτ ἆ1ῇεγοπορ 88 {ο πἹθαης 18 
οοπιραγανεΙγ απ]πίεγεορίης, θβΡεοΙα]1γ {ο ἴλοδο πο οὔβεινο 
ὑλαῦ π(ΠΙη {Πθ6Ιγ ΟΠ ΑΡΊΕΤΟ {Ἠθ ππεγοἙπα]θ απἆ οοπιπιθτοῖα] 
Β66Π1 ἃ5 ΙποβραΡΙθ οἱ νδο απἆ 5Ποοθββῇι] οοπάποῦ οἱ ῑιαίτ 
6ΟΏΟΘΤΗΒ α5 {Πε πιοτο ἀϊτοοί]γ Ροᾶσα] οἶαβ5αβ ατο 1η {ιο αῇαϊτβ 
ο ο παίΙοη. 

1Η τοίετεποθ {ο {πθβδθ Ρο 1οα] οἱαβ565, ἴ]15 τοβα]{, ἰ]μ]5 ἵπ- 
οοπηΡείθΠΟΥ, ἵ9 ποῖ {ο Ὦο ποπάοτεά αἲ. Τ1ο ἵπβποποςς οἱ γ]αῦ 

18 οα]]οά βοοϊείγ, 16, {ο 58Υ ἴ]α ]εαβί, πο {ανοπναβ]ο {ο {ο 

ρτοψίἩ ος επ]ατροά Ιπίε]]εοίαα] αΏ1Πἴγ, αηά 11] 1955 {ανοιταῦ]ο 
(ο ἰμαί ο{ ἴθ πιοτα] 6ΏΠΘΤΡΥ απά βἰτεηρίῃ οἳ οοπνΙοοη γ]Ιο]Ἡ 
81ο ΙΠβΠΙΤΕΙΥ ΠΙοτθ Ἱπιροτίαπί (Ίαη {ο Ιπίε]]εοί, οἨ γ]]ο] 1π 
Γποῦ αΏΥ Ίαγᾳο Ιπίε]]εοίαα] Ῥοψεγ ἀερεπάβ. Έοτ {ο αἰίαῖη Ἠϊρῃ 
Ῥομίίσα] Ῥούετ 1π Ἐπσ]απά, 1 εχοερί οἳ οοπγβθ ἴ]οβο Ῥοτη 1πΠ 
πο ΡαΥρίθ, α πΊαη ππαβύ ἀετοίο Ἠπιβα]{, {οΥ α Ίοης Ῥοτίοά, {ο 
υλαῦ ορ]εοί, τιαδύ ΡΙαΥ α ραπ, πιαδί ράδ]Ώ Ἠήπιβα]{, οἴίμεν ΙΠ Βο- 

οα]]οά ΠπῃπεπΙα] οἴτοἰθΒ, οἨ οἩη ἴ]ε ΠαδάΠρς, οΥ Ῥοίμ, απάἆ ο 
6ΠαΏοθΒ 81Θ Υ6ΤΥ 5ίτοηϱβΙγ αραϊηδύ Ίήπῃ, ίππο ἹπιρτοβαβίΠίγ νετγ 

είτοης, ἴμαί που Ἠ15 ομ]εοῦ 15 αἰδαϊπεά {Πα οἸαταοίοι {5 τοῦ 
πνατρεά οἳ οπ/{εερ]οά Ὦγ λε Ἱεπρίῃ απά παίατο οἳ {πο αἰταρρ]ο. 
Ὁπο] 5Θ6ΠΊ5 {16 ο81156, Ρο] άσα]1γ, οὗ {πα Ὑθακηθςς νη]ο] 18 
ἱ1οπγεᾷ {ο οἸατασοῦθιΙβο οἳΓ ρτοβοηί ΤΊΙ6Τ5, οἨ τα]ηρ οἸαββ6ς, 

Οµ ιο οἴμα Ἠαπά ηο οΏβουνετ ποα]ά, Τ 61ρΏροβο, ἆαπγ {ναί 
οΥ6Υ αραἰηδίῦ {μθ6βο τα]Ίης «45565 {οιο 15 5Παρίησ 1ΐδε]ῇ α ἀοβ- 
Ώϊίο Ῥοπο. ἘἜΠαίι πο πια]οΠίγ οἳ ἴπο ποτ ἰποαρ]ηί[α] 

ΑΥ58Ἠ5 819 ΚεΘΗΙΥ βογαΩη]ρῖης πο εοπάποί ο ὑ]είγ 6ΟΥΟΥΠΟΥΕ; 



σ00θ ΕΒΒΘΑΥΒ, 

Όιαῦ ἴΠ6γ αγο οη/{ΙτθΙγ αηίαροπΙβίο {9 {ο οκΙβάηπρ ΙπβΙΠάοΠΑ, 
οπιαποϊραίθἆ Ποπ αΠΥ Ργε]αάϊσες 1Π {αγοιτ οἳ οἱ πιοπαχοβῖσα] 
ΠοΙοηΒ, Ποβί]θ {ο ιο απ]δίοοταο ΙΠῄποποθβ οἱ οἳχ οοπβΗ(- 

ΠοἨ, 6η {ο πο τεΠρῖοη οἱ ο ΟΠατο] οἱ Ἐπρ]αμά, Απά 
Ῥα]οπν {1 ποτ ὑΠοαρηίβα] απά οἀποαίθά βἰταίαπι οἱ 8 
βοοΙθίγ, ἴμοτο 16 ίμα ναδί τιαββ οὗ {1ο πποἀποαίες, ππτοβεονθ 
Ῥοογ, ΝΠο ποθά Ῥαύ {πο βΙπππ]ας οἱ Ῥαά ὤπιερ ἴο τίρεη ]λεῖτ 
απιοπ]άθγῖης ΙπΠίο {6 πιοβί αοίτο ἀἱδοοηπίεηί, α ΏΊ855 οἩ ΠΙΟ] 
Όπο οἴμετβ οαη αοί πΠίῃ οτθαί ἀϊγοοίπεββ, απά Ὦγ 5ο αοᾶπςσ ο8Ώ 
οα]] 1η μα πιοπηθηίατη ΟΙ ΠΠΠΙΡ6ΤΘ ἰο ϱ]νο ΙΥοθβΙ54ΡΙθ πεϊσΏέ 
{ο (ἨθΙγ ΟΨΏ ΤΊΠΟΤΘ σα]οπ]αίοά ἆθοΙδΙοΏβ. 

ΤΕ (ἶιοτο 18 ΑΠΥ οπθ Ῥοϊηί οἩ ΝΠΙοἩ ο Ἠ1β]ετ Ῥο]ᾶσα] 
Ἡογαίατο οῇ {ιο 4αγ, πλεί]μον 16 Ὦο ἴο εχρτεββῖοη οἳ Ἐπρ]ςῆ 
οἳ {ογεῖση ορΙΠΙοἩ, 15 ππαΠΙΠΙΟΙ6, 16 15 οἩ {ο ταρ]ά στον] απἆ 
{οτπήάαΡ]ε οΏαταςίοεσ, Γογπη]άαρ]ο Τ πιθαη {ο εχίδᾳπο Ιπβδβίτι- 
Π9Ἠβ, ΟΓ ὑἨ1β οΡροβΙΠοῃ. Απ ἴηετο 15 ποπ αἀάεά απ εἶεπεπί 

ΝΥΠΙΟΗ, ποῦ ποτθ] 1π οἸαγαοίθγ, 15 γεί πογθε] 1η ἆερτθο. 1 α]]αάφ 
{ο πο βγπιραίΠΙΘ68, Π1ΟΥΘ αοΐϊνο πού (Πατ αἱ αΏΥ τεοεηί Ῥετίος, 
απά ἆα]]γ Ιποτοαδίης 1π αον]Ιίγ, Ῥεύπεεη ἴμο ρτο]είατιαῦ οἳ οἳς 
οπΏ απά οἴλετ οοιηί1θ8. Ίπ ἴΠῖβ τοβροοί α5 Ιπ οίμετς, ία 
απῖοη οἳ Ἠοβίετη Ένατορο 15 Ῥεσοπ]ηρ ΙΠίεηβΙΠες, απᾶ α 6οἵ- 
τθβροπά1Ώβ 1ΠΟΙΘ856 ο πιογεπισηέ ΤΠΑΥ Ῥο οχκρεοίοεᾶ. Ῥπό 
αρατί Ποπα α]] οοηδιἀθταίοηβ οἳ πο ᾖαπίατθ, ἴ]θ Ῥγοβεηί βΙύπα- 
Π1οἨ 186 θΠΙΙΠΟΠ{ΙΥ εχρ]οβῖνο. ΤΠο ἆαπσεν Ίαβ Ῥ6εῦ ΙηβΙδίεᾷ οἩ 
0Υ6ΙΓ απά οΥ0Υ αραίη, απά πο βΥβίοπιαῦΙο ΤΙΘΒΞΙΤΘΡ Ἠατο Ῥθετ. 
αἀορίθά {ο τηθεί 10. Τὺ Ίαςδ οργίαΙη]γ ποί ἀἆεογθαδεά 1Π 60Π86- 
4πθπορ οΓ ἰλπαῦ πορ]θοί. Ἔλοτε α19 ΙΠ4Ι6ΒΙΟΠ5 ο α οοηβἰάετ- 
αΏ]6 1ΠοΙ68Ρ6 οἳ Ἰαΐα, {πο παίατα] τοβα]{ οἱ τθοοθηῦ ουθη{8. 

Νογ β]α]] πο Ἠανο {111γ αβΙπιαίεά 1ο ἆαπρετ οἳ ἴΠο ρολ σα] 
αἰἰααίῖοη οἱ Εηρ]απά 1] πο Ίανο {ακοη Ιπίο αοοοαπί αποί]λθυ 
οοηβιάεταίοπ. Ο/Γ οοι1βο πο Ῥοά1ος δίαπάϊης 1π ΒοἩ τε]α- 
Ώοη {ο 9πΠθ αποίμοθτ ο08Π ΊἸανθ ηο ΟΟΠΝΥΙΟΙΟΠΒ 1Π ΟΘΟΠΊΠΙΟΠ. 

Τηᾷ6εά 16 18 οη]γ οἩ {ιο 5εοοπά ἰπαί 1ν οπη Ὦθ 5αἷᾷ ναί 1{ ηας 
ΒΠΏΥ οοηνΙοίῖοη αὖἲ αἩ. Ἔμο {οΥΠΙΘΥ ἨΙΟΤΘΙΥ οπρς {ο υ]ιαί 18 
ορίαβ]Ιβῃες, νΙίἩ α Ῥτοίοαπά 86Π59 οἱ 1185 ΙΠ5ι/ΠοΙεπογ, Ῥαῦ 
πΠ(Ὦ πο 1άθα γ]αί ἰο βαΏβα(αίθο. Ἑτπί αηγ ΠΘΥ {ογπι ο βοοϊθίγ 15 
ΙΠΙΡΟΒΒΙΡΙΘ απάςθΥ Β16] οοπά1ΜΙοΠ8. ΒποἨ ΏΘΥΥ {ΟΥΠΙ ΡΥΘΒΙΡΡΟΒΘΒ 
{91 108 ορίαΡΗβΏπιεηί έθ οχΙβίοηοθ ΟΓ ΦΟΠ1Θ ΙΠΙ{Υ οἱ οοηγἰοίίοῃ. 
Ἠετο Πες {πο ρτεαί ἀῑΠιοα]ίγ. Οοηβιάεταβ]ο Μπι τηιδί εἸαρςο, 
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Ῥο/οτο {πο 1άθαξ οἱ {16 πουν Ιπάπαίγ]ια] βοοἱθίγ 5Ώα]] Ίανο βιιῇ]- 
οἱθηί]γ Ἀρτοιά ἴο {οΥπΠι {πο Ῥαβί5 {οΥ α οοηβίγαοοἩ. Απά 
ἀαπηρ ἰΠαίῦ πιο, 16 15 ο5βεηί]α] {οτ αἱ] εᾳπα]11γ ελα α Ῥετίεού 
Π'οεάοπι οἳ ἀἱδοιαββίοη 5Ποα]ά Ῥτονα1], 1Π οτάςτ ὑ]αῦ ὑοβο 1άθαβ 
ΊΠΒΥ Ὦθ ϱ6ΠεΤΑΙΥ απάθτδίοοά απά ἸαγσεΙγ αοοερἰεἀ. 1 18 
βοαΓΟΘΙΥ {ο Ὀο ἀεπ]οά {ιαί αὖ Ῥτεδεηί Ίπθ 418 ΑίΘΘ6ΤΙΠΡ ΟἨ {0 8Ώ 
ππκπονη Γαίπτθ νηίλοτί ΑΠΥ οοποθρΏοΠΒ {ο ρια]άο 48. Τί 16 
πιοβί Ππηροτίαηί (λαῦ αἲ1 νΏο Ἠανο ΑΠΥ οοΙΏΒΕΙ {ο ο ετ 5Ποπ]ά Ὦο 
α]]οπεά {ο οβοτ 16. 

ΤΕ πο] ατο {1ο ΡΠΘΠοπιεπα οἱ οἩΥ αοίπα] 5οοἱθίγ, οΥ 1 {Πεγ 

ΒΘ6ΠΙ {0ο ΑΠΥ 9ΠΘ {ο Ὦ9 51ΟΠ, Ἠο πΠο 8ο ]αάρες ψ!]] ποί Ὦο 
ΔΥΘΥΡ0 {ο {μθ οοπο]αδίοἩ, ἴΠαί {οΥ ιο βεοατΙγ οῇ οτάθτ απἆ ἴ]ιθ 
βοουπῖηςσ αὖ {πο 88116 ὤππο {ο απιοαπύ οἱ ΡΤΟΡΙΘΒ8 ΏΘΟΘΒΒΑΤΥ 
{ο Ῥτουεπί οτάοχ {ποπι ῬθοοπαΙηρ βίασπαίΙοη, {]χεγο 1 Ώο ποεεᾶεά 

α, ἀιοίαίοτία] Ῥοψες 5αῇΠοΙεη{1γ τεργεδεηᾶτς {16 Ιπίοτεβίς οΕ ἴ]ιθ 
οἱαβ568 ἰμαί αἴθ 6ΤοΜΊΠ6Ε, απά αἲ ἴΠο Β8Π1Θ {1πΠ]θ βίΥΟΠΦ 6ποιςϱῇ. 
{ο Ῥτοίθοί ἴ]θ Ἰγθα]ογ απά ἀθοαγίης---Β ΡΟΠΘΥ αΏ]6 ἰο αοί 48 ἃ 
τηθ(ΙαἴοΥ, ππάθτ π]ιοβο βα]πίατγ οοπιρτεβδίοη αιῖοῦ ἀἱδοπβδίοη 
οἳ ιο ἀ1βιοπ]ᾳ6βδ πιαΥ Ῥγουθεά απἆ {παῖγ Ῥοασε[α] βο]αάοπ Ὦο 
ἀ1βοογογθά πηλού οχροβῖηρ 5οοΙείγ {ο αΏγ ν]ο]επί οο1]Π1βΙοΏΒ. 

Τυ 15 {ΟΠΠ 8 οοηβοινανθ Ῥοϊπί οῇ νιεν αί Τ αἀνοσαίο α 

ἀϊοίαίοτβδΗ1ρ---ποῦ οοηβθινα{Ίνε, οἱ οοι1βο, οἳ πο Ῥτεβεπί Ίτ- 
βΙοης νγηΙο]Ὦ 8ΘΕΠ1 {ο Ίανο απΙΡΙΥ 5ογτνθᾷ {αῖγ ἄἄπιθ, ἴο 
Ἠανο Ῥεοη βαἴπθά {ο {πο αἰεγπιοβύ απἆ {ο Ίαγο σἶνεηῃ ππἆθι 
Όλο δίγαῖη, {ο Ῥ6 ταί]οτγ οΏρίαοίες {ο, ὕπαη ἴ1θ Ιηβίγιπιεηίς ο 

Π1Υί116Υ Ῥ{06Υ655, Ῥαί οοΠβετναγο οἱ ἴμο τοφα]ειίθ απιοιηύ 
οἳ ογάστ. 

Ῥαῦ ππ]]δύ ἴμ15 αΠοπ]ά Ῥο οπθ ρτοαί οἈ]εοῦ οἱ βποῖι α Ρτο- 

νΙδΙοηα] ἀ1οίαζοτ»ΗΙρ, ἴμετο ϱΠοπ]ά Ῥε αἱ ἴμο 6αΠ1θ πιο πππηίβ- 

ἰα]κοαῬ1γ Πππρταββδεἆ αροπ 16 ὑμο οἸαταοίεγ οῇ ΡτορτθβΒ. Το ϱθ- 
οτθ αἀΠθείοη {ο 16 οἩ ἴ]θ Ῥατί οϐ ἴ]ιοβο ν]οβο αζ]ιθβίοη α1οηο 

19 αΏβο]αῦεΙγ οββεη/ί]α], οη ἴπε ρατύ οἱ {πο Ρτο]δίατίαί, 16 τηπςί 
πιακθ Ῥοτ/[εοί]γ οἶθατ (15 οὔ]θυ α5ρεοί ο{ 1695 Ῥοβίάοητ. Τέπιαςδί 

Ῥο ἀϊδΙποί]γ 86εη ὑλαί 16 αΙΠΙ5 αἱ πο οοπιρτθβδῖοη 1Π {ια Ιπίθυ- 

ορί5 ος ἴπο οἷά βοοϊθίγ, ὑμαί 16 αἴπιβ αἲ πο Ῥο]βίοτίης αρ ος ιο 

ο]άθς ΙΠβδΙαΠοἨΒ, ἴλαῦ 16 156 τοβἆγ {ο αοοερ απά Ῥγαοοα]]γ 

ἹπΙΠαΒίθ ΑΠΥ οπΏαηρας ΠΙΟἨ α1θ ἀθβίταβ]θ, απ (]ναί 16 Ιπνίίος ᾱ]ς- 
οπββίοη ο 516] οπαηρος. Τΐ πιαδί ο ἀἰδάποί]γ 56οπ ἐ]ναέ γν]]ςί 

16 Ῥτενεηίβ οο1Π8ίοη, 16 ἆοθβδ πού πια]κα 165 Ργονοηπίίοη οἳ ἴλαί α 
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βΏε]ά {ο α σογογί πιπϊπίοπαηοθ Ο{ {11ο ῬογγοΥ αοἰπα]]γ Ιπ Ῥοββος- 
80Η, Ὀαΐ μαί 1{5 Ργίποῖρα] Γαποποη 16 {ο [αοϊίαίο ενα ϱαβείῖ- 
{πθοη ΟΕ α ΠΙΟΤΘ 5α0ΙΒ[ΒΟ{ΟΥΥ αΤΤΔΠΡΕΠΙΕΠΕ. 

1ΐ πιιΥ Ῥο αγροἆ αρα]ηςί {Ἠ18: 54οἩ α Ῥομος 15 πο νΙ(λοιέ 
οχαπηρ]ο, Ῥαΐ Ίου αἲθ {1ο ἀἆαπςοτβ {ο γΥμΙο] 10 15 ππάεπΙαΡ]γ 

οχροβεἆ {ο Ὦο ρααγάοά αραῖηςίζ Εοτ α [ία αἲ] Ρτεοαα{Ιοπ8 Ἠαγα 
Ῥεεη ἰα]κοη {ο 6ΏΒΙΤΘ α. ΨΟγίἨΥ οἸοίοθ, ο ἀῑοίαίου «Ἠοβθῃ ΠΙΒΥ 
Ρουθ αΠΟΓίΠΥ, ΠΙΥ Ῥε]ῖο ἴμο ακροτίεποθ ν]]οὮ ]αβάΠεᾶ (ο 
ΏΟΠΗΙΠΕΙΙΟΠἨ, απά οπΏαηρο {Πο παίατο ΟΕ {πο Ῥοπεγ οπἰγαβίεᾷ {ο 
Ἠϊπα; ΟΥ αΕἴοτ α τὶσΏί ἀδο οἳ 16 ἨΙπΙΒεΙ{, Ἡο τιαγ ἰπαηβπη 1{ {ο 
ἨηνοτίἩγ Παπάς, ενοη γηη]δέ οβδεινῖης {λε οοπὀ1άοη Ππροβεᾶ 
προη Ἠ]πῃ, πο αὐοπιρης, αί 18, {ο πια]ο 16 ΠετοάἹίατγ. Ἠπλοαί 
ἀιεραᾶτς ἴλαβο ἀῑβήοα]95, {λογο αγθ 8119 οοηβἰἀθτα(ίοΏς γγ]ΙοἩ 
ίοπά {ο πα ἴΠοτῃ 1955 {ογπήάαβρ]ο ἴΠαη ἴΠεγ αἱ βτδί αρρεατ. 
ΒιισἨ α ΡοψεΓ οαΏ ΟΠΊΥ οπἱρ]ηαίε 1π α σεποτα] οοην]οβίοη λαέ 18 

19 ΏΘΟΘΒΞΕΤΥ; α 5π/ΠοΙεη{]γ σεηεταΙ οοπνΙοᾶοἩ, {μαί 15, {ο πηα]κθ 
(με ἀῑββιάεηίς ἵπ ορίπίοη βαπηϊζ, απά Ππιρτοβραβίο α5 5 
ΠηΘΥ 866Π., 16 15 ὮΥ πο ΤΊΘΕΠΡ ΙΠΙΡΟΒΒΙΡΙ6. ΤΠ αοαπἱθεοεποῬ ος 
Έπαπορ 1Π 115 Ῥθβοηύ ΡΟΥΘΤΠΠΙΕΗΙ, 1Ώ 8Ρ1ΐ6 οἱ {ιο εποε]ς {ο αἱ 
τεραβῃοαηπ βγπραίΠΙθΒ αηπνήβδεΙγ σΊνεη ὮΥ ἴπο αι ρεα(πάοη οΕ 
ύο ἀἱ]θ οἱ ΘΠΙΡΘΤΟΥ {οΥ 9Ἠ6 ΠΠΟΤΘ Ῥτον]δίοπα], εμας βἰαπιρίης 16 
πι(Ὦ α ἀγπαρί]ο, ΠογθάΠίαΥγ οἸατασίου, 15 αΠ ΙηδίαποῬ ΠΙΟ] τηαΥ 
εητονγ ΗΠΡΠί οηἨ ο οπΏ ΓΠύ1ΤΘ σοἱ156. ιο] α οοπνΙοᾶοη απά 
8ος πΠθβοςποθ ποι]ά οἳ οοισβο ἆΙπιΙπΙβ] {1ο ἀαπσθτς αἰθεπάαπῦ 
οἨη αἰ] στοαί Ῥομάσα] οΏαησθς. Τί ψοι]ά ΑπιοοίἩὮ ελα αοοθςς {ο 
Ῥοποι οἱ ο ἁῑοίαίοΥ, απἆ τοπάατ 16 68816Υ {ΟΥ Τϊπα {ο εχθγοῖΒθ 
ή Ῥοποεβο]α]]γ. | 

ΤἨ156 ΡΤΘΠΙΠΙΙΠΑΥΥ βίθρ οΥ6Υ, ἴΠετο 1ο οίΠες βα[εσπανάς 
αρα1ηβί Ῥ6ΓΥΘΙΒΙΟΏ οἱ ἴμε Ῥοποτ. ἝΈλετο 18, ἵπ {9 Ἠτεδί ρ]ασθ, 
ο ΙπῃΏετοπί ἰοπάσπογ οἱ 5ποῇ α ΡούΕΥ, 8ο οπἱριπαθίης απά 8ο 
αοφπ]θδοθά 1Π, {ο Τ4159 {119 οἨαταοίοτ ο{ 1615 ῃοβΕΘΡΒΡΟΣ, απά πηα]κθ 
Ἠ1πῃ ]οο]ς οη. Ἠ15 Ῥοπθί 1Π 115 ὤπα σης, α5 επἰγαρίθἆ {ο Ἰ]πι 
{0Υ νο ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ὑε]ίανο. ἜΤ]15 αοΐ5 οη οματαοίογς Οῇ α Υ6ΓΥ 
βοοοπάατΥγ οτάστ, 16 αοίδ νΠίῃ τεᾶοαΡ]εᾷ {ογοθ οἩ ἴποβο οἱ {ο 
ῶαρ1ου. 

Α. βεοοπἆ βα[εφιατά Τ βἸλοι]ά Ῥ]αος ἵΏ ο επτο Πτοτίγ ος 
41βοιβΒΙΟΠ, ἩΠΙΟ] ΒΙΟἨΏ α Ῥοπος τηπδί ποί οΠ]γ {ο]οταίο Ῥαί 
{ο5{6Υ, 8. ἀΙβοπββίοη ΟΡ 6ΟΠΤΑ6 Ἠοπεβί]γ οαττιεά οπ. Απά 1 ποεᾶ 
Ἰαγά]γ αὖά ελα ιο π6σθΒΒΕΥΥ οοηπΦΠῇοη ο Ρας] απ Ἰοποςδύ 4ἱδ- - 
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οπββίοη. 1Α, ἐῑαί οαοὮ υπίες αποι]ά εαρβίαπαίο Ες υπ] άηρς 
Ὦγ Ἠϊς εἰρηαίατο. Αποηγιιοας ππάης ϱΠοι]ά ο αΏβο]ι{ε]γ 
Π]ερα], η ονάετ ε]αί πο ΠΊΟΤΘ {Παη 1ΐ5 ἆπε παεὶϱΏί τη]σΏ{ αἰίαο] 
{ο πλαίονετ 18 ππϊίεη. Ττετο 5Ποτ]ά Ῥο πο Ῥοπετία] ΠίεγαΓγ 
οοτροταίίοη 1Π νγἩ]οἩ {πε Ἱπάϊνιάπα] ο8Ώ πἹετρο Ἠ19 ΙπάϊνιάπαΠίγ, 
απά τά Ἠϊπιβε]{ οΓ 15 τεβροηβΙΡΙΠ{γ. Βπο]Ὦ ἀϊβοαβδίοη, 8ο 68Υ- 
τιθᾷ οἩ, ἴμο ἀῑοίαίοτ ποτ]ά Ἠαγο πο ΙΠίθτοβί 1Π ΡΤΘΥΕΠΗΏΡ, ΠΟΥ, 
1{ Ίο {αποῖοᾶ ἰλαῦ Ἠ15 Ιπζεγεςί ἁῑοίαίεᾶ 1645 ΒαΡΡΤΕΒΒΙΟΗ, που] Ἰ1 
Ἠαγο ἰμθ Ῥοψαί τοφαθίίο {ΟΥ 115 ΒΙΡΡΤΘΒΡΙΟΠ. 

Α. ἀῑοίαϊοτ»ΠΙρ, 6ρταης {Τοπ ἴΠο Ρροποτα] οοπνΙοᾷοη ο8 1ἱ5 
ηθοθββ!ίγ, απᾶ βαρροτίοἆ ὮΥ ἴπο αἆλΠεδίοη οὗ πο ρτο]είαγίαϊ, οἵ 

ρτοαί Ῥοάγ οί επ ποτ]άτρ οαδςδθ5, οπαΆ]εά, 45 8ο βαρροτίεᾶ, {ο 
ἀιβγορατά ἴλα οἸαπιοτοιςβ Ιπίθτθρί5 οἱ ένο {ον πῆἼοτπι 16 οοἨ- 
αἰσηθά {ο ροµὔσα] ΙπδιρηΙῄοιποθ, ποπ]ἀ Ὦε 165 ιαπ πιοδί 
ρονετηπηεηίϐ ο ιο Ῥτοβεηί ἆαγ Παβ]θ {ο ἴλο ἆαηροτ οἱ νιο]εηί 
Ἱπίθιγαρᾶοη.  ΈοΥ 0Π18, {1ιθ οχίΤεπ1θ ΤοΙηΘάγ, 15 θο/ πα11Υγ αΡΡ]Ι- 
οαΏ]6 {ο αἲ] {9Υ1Π18, απάἆ 1Π πα {α1] Ἠσ]ί ο{ τοσεηπί εχρετίεηοθ ΊνΘ 

πηιςί α]1οιν (]ιαῦ ἴθ Ἠεγοάδτίαυγ πποπατο]]ε5 οἱ Έπτορο ο/θΥ πο 
σγοαίαΓ ριιαταη{θθΒ {οΥ βίαΡΙΗ{Υγ λαη αΠΥ οὔ]ιατ {ουπι. 

Α 41ου αἲ], 10 15 ποῦ οη α οοπνΙοᾶοη οἳ ἴπο στθοβίο; ἆαπσοατ 
οἳ 5αοἩΏ α ΡτονΙβίοπα] Ῥοψαί ἰαῦ πο τεβιβίαηοε {ο 1{8 
1196 να]] 1η ἴλμθ πιαῖπ Ὦο Ῥαβδεά. Ἔπο αΠΒίΟΟΤΒΟΥ, ΥΕΙΕΤ 
ΏΟΝ ΡΟΥ6ΤΏΒ, ὙΠ] τοςο]] Ποπ ΑΠΥ ἸΙΠίεγίθτοηοθ νηΠί] 
Ὠιαῖνη Ῥοψ6υ. Το οἶαββο ἨΠΙΟὮ 4ἴθ ΑΒΡΙΙηΡ {ο ΡΟΤΟΤΏ 
πν]] οᾳπα]1γ τεσοῖ] οτι αΏΥ ΙΠίοΤίΘγεηΏοθ νηἩ είν Ίοροβ 

οἱ Ῥοπετ. ἜΠοβο πΠο, Ίο πιγβε]Η, {οἱ απ΄ Ιπδαρεταβ]ο 
ἀ1ε]ι]κο {ο πο αοἰαα] οοπΕΙ (ποπ οὗ οἆχ σογεγηπηθηί, απά αἃ ο0ἩΠ- 

αἰάοταβ]αο τεραβηαποθ. ἴο 115 ΤΙΘΓΘ (ΓΠΒ{6Υ {ο «ἶαββδες ποῦ γοῖ 
ᾳπαΠΠεά {οχ Ῥοψοῖ, α οΏαηρο γηίλοιῦ αἆθφπαίο πιοβῖνος, ψ]] ϱο 
τοπάγ ἴο Ψε]οοτηθ 85 α 5ἴερ Ίπ {ο Ῥτοργθββ {ο Ῥείίοτ ὠήπρς, α 
Ῥτον]1βίοπα]. ἀῑοίαίοτβ]Ώ1ρ {ο βαραϊβοάθ {Ἠε αοίπαΙ, απά {ο βἶνο 
πιο {οΥ ἴμο {αίπτο οτάςτ απΙθί]γ {ο 5Ίαρο 1{8ε]{, 

ο ΏΙβοπβΒΙοΏΒ βε] αξ ἴπθρε οοι]ά Ἠαγά]γ Ππά α ρ]ασε 1π 

ΑτιβιοῦΙϱ. ἜΤ]ο ᾳπθβᾶοῃ. οΓ ΠΙΟΠΕΤΟἨΥ, 89 {8Υ α5 16 Ιπίεγοβίεά α 
τοασῖς βἰαΐθ, Ῥτεβεπίεά 181 {ο Ἠϊπι {οπι α πΠοΗγ ἀμῑογεπι 
Ῥοϊηί οἱ ν]θυ, Ίοπι ἐπαί, ν12., οἱ ο Ἱαβίοο ο τοεοοβηΙβίπς ΥΘΙΥ 

βιιροτίος πηθηθ. Ῥπο] πιο Ἠαά α οἰαῖπι, α τὶρΏί Το ἐποαρ]ί, 
πμΙοὮ οοπ]ᾶ πού Ῥο ριαῦ αβιἀο. Απά 1π ο ᾳπ]εί αοκπογ]οάρ- 

πηθπέ οἱ 0 οἶαῖτα ἴλο οἴπον οἴζεπςδ ψου]ά Επά {Πιοῖγ ίγαο 1Π- 



δ10. ΕΒΒΑΥΑ. 

ἰοτοβύ.  Ὁπάςν αΏΥγ οί]θΥ οἰτοιπηβίαποθϐ {ιο οχΙβίθηΏοθ Ο{ ΠΊΟΠΟ- 
ογαί1ο Ῥοποτ 1η α (τθε]ς βίαΐθ γγα5 οΠΙΥ οοποθίναβ]ο 1πΠ {1 {οτπι 
οἱ ΥΤΑΠΗΏΥ, απά ΨΤΑΠΗΥ 5αρροτίθἆ Ὦ} πΠΙΘΤΟΕΠΕΣΥ {190Ρ8, {1ο 
βουοεγηπηεηί ο απάβριῖδεά {οΥ08Θ. πα οἵίψ ογραπϊβαίίοη 18, 

ἵη {αοἱ, ῬταςΙοα]1γ Ιποοπαιρα ΙΡ] γη] πο ϱοΥεγηπιθηί οῇ 916. 
Το τα]ετ απά ο τα]εά βίαπά 1Π βΙ0Ἡ οἶοβε ῬτοχΙτηΙίψ, πε 
{0Υ065 9 {19 πο 51465 αΤθ 5ο αποθφιθ], Ελαί εχοερί {ΟΥ (ΕΠΙΡΟ- 
ΤΑΤΥ ΕΠΙΘΓΡΘΕΏΟΙΘΒ, 516). 5 παγ ΤοΥ Ιη5ί8ησθ, {16 τε]αοη οἳτ 
Ἠατά]γ οοπΏηπο 1οης οἩ {19 {οοῦης οἱ αΏβο]αίο Ῥοπει. ἜΤ]ε 
ΙΠ{ΘΥΘΡί5 ΟΡ {ιο Ἱνλοίθ 8Τθ 50 1Π ΟΟΠΙΙΠΟἨ ἰ]ιαί (Ίετε πγοπ]ά ϱο 
ηοΟ θεπιρίαίοη 1Ώ ογάΙΠΕΥΥ ΠῃΘΒ {ο (πΠςί {Ίθτη {ο 9Π6 ΠἹ8ηΏΒΡε- 
πηθηῦ. 1ο οἱ φουογηπηεηί πηπδί 6ΥΕΥ, 1 οοποςῖνο, τεπιαῖΏ 1Π 
Ῥτίποϊρ]ο βαοἩ α5 10 Ῥτοβεπίοά 105α6Ι{ {ο Απρίοί]ο, 

Ῥαέ ιο οα5ο 15 ἀῑβετεηί πΙίἩ ἃ παοη ος ρτεαῦ Κἰπράοπι. 
Γμο τα]ετ 19 ποί Ῥτοιρβῃῆί ΙΠπίο 5αοΏ οἱἰοβθ ῬτοχΙπΙίγ σι 
Ἠ]9 εαΏ]εοί. Το Ιπίετεδίς οἱ ἴλοδο βαΏ]εοί 8ο ποί 5ο οἳ- 
ΥΙΟΙΒΙΥ 1Ώ οοπΙπΙοΏ. Το ἀπβετοεηί Ῥρατίδ ατο ποί Ῥτουρ]ί Ιπίο 

οἱο5ο τοἰαίῖοη {ο οπθ αποίΠαν, ΤἨετο 15 πθεάεά α οεπίτα] 
Ῥούθ6 {0 Ρ88ΕΙΥ6 ΠΕΓΠΙΟΠΥ Ῥούπεθη {Ἴθτα, απά οτάετ (Πτοιρῃ- 
οπί {16 Ιαγροθ αρρτοραίθ,. Α. Ίαγσο ατπιοᾷ {ογοθ 15 Ῥ]αοθά αἲ 
ἴπο ἀ1βρορα] οἱ {1156 ορηίτα] Ῥοπαῦ, απά πο παπηετῖοα] ΙποιιΘ1Υ 

πΙοὮ ϱ11 οχ]ςδίς 15 Ῥα]αποθά Ὦ} οοποεπίταΠοη απᾶά ἀ1βδοίρῃηθ, 
Τγαί ἴἨθ Όπο Ρτοβ]ετης ο α οἱ απά α παίοπα] οιγραπΙβαοη 
8Τε απΠίο ἀϊδαποῦ 1Π {115 ραταοι]ατ Ῥο]ηί οὗ ν16ύ’ ΤΠΔΥ Ῥ6 πιαάε 
οἶθαν Ὦγ οἳχ οπΏ εΧΡΘΙΙ6ΠΟΘ. ἸΛΠΘΙΘΥαΕΥ, 1 Ἐ)1τογθ, {λε αοίπα] 

βίαΐθς αΡΡτο8οΏ ἴμθ ρε οἳ {1ο (πθε]ς οἱἴγ, ιθτο {νε Ῥοπθς 

εχετοῖδεᾷ 15 γετγ ἀῑῄετεπί οπα ]αί 1η {ο Ίατσετ Ἰαπράοπης. 
Τ]ο απια]]ετ βίαΐθς οἱ ΘΙΠΙΔΠΥ ος ΤίαΙγ παΥ 561Υθ {ο ]]ηβίταίο 

ΠΙΥ ΤΙΘΔΠΙΗΡ. 
ΝαΡΙ6Β, η 105 Ὀνήθδβ ΤΙΘΓΟΘΩΒΤΙΕΦ; πο Ῥορο π(Ἡ {16 

Έτεηο]Ὦ βοἰάϊ6τβ; Τταβδο8βυγ πι] 105 οαρ](αἱ Πε]ά Ὁγ Απβίτιαν 
ίΓοοΡΒ; {1θ πτείοῃθά ΒΠ18]16Υ οοἑτίς γἩΙοἩ ΟΡΡΙΘΒΒ (6ΙΠΙΒΗΥ, 
οἳ πηῖο]ι Ἠεββθ 0855ε] ΤΔΥ Ὀο {αίκοη α5 {πο ποβί επη]πεηί 5Ρε- 
οπηθη,-----ᾱΠ6 α]] Ιηβίαποθς {ο ἴμο Ῥοϊπί. ΤΠαΙγ 816 Ῥ]αοςθς {θπι 
ΠΊΟΤΘ 0η α ευοἱ γη] {πο (ἄτοθε]ς βἰαΐθ, απἆ {λαῖτ σοτεγητηεηί 
ποπ] Ίοηρ βἶποῬ Ώ8γθ οοπηρ]οίε]γ ομαπρεά Ῥαί {ου {1ο ργθβδατο 
ᾖοπι πηλού 1ηΠ ΒΟΠ1Θ 08868, ἴΠθ ορεη αἰά 1π οἴ]οτβ, ἨΥΙΟἩ 
σπαγαηίθθΒ {παπι αραῖηβί {19 ]αδί τοσΙραᾶοἨ νΠΙοἩ ΒΟΠ1Θ πιο 
ος οίπει απγαΙί5 (Πθπι. 



ΜΟΝΑΒΟΗΥ. σι! 

Οµ (ο οἴλαν Ἠαπά, 85 {Πε βἰαΐες οἳ Ἐ/άγορο τοοθἆθ {οτι {1ο 
«τοε]ς (ρε ἵη Ῥοϊηί οΓ 5176, ἴΠεγ τοοθἆθ αἱβο 1η {πο Ροϊηί οἱ 
βογετηπηεηύ. ΤΠο ρτοαί ΚΙπράοπΙΒ, 5ο Ίοηρ 5 ἴΠ6γ ΤΕΠΙΕΙΠ 
ΒΙΟΗ, τοςἸ1Τθ α οεηίγα]βδαἆ Ῥούετ, απά {ηθτο 15 πο Ῥετοεραβ]θ 
ἰοπάθηογ ἴπ ΏΥ ΟΕ ἴΠεπα {ο Ἠθακθη {Παί Ῥοπετ ὮΥ {Πο οτεβίοη 
οἳ οοπβ(αοπα] οἸΏθοκβδ. Τ{ οπο τοβι]ῦ Π]οτο ἴΠαη αποί]μθ 
ΤΠΒΥ Ὦο6 οοηβΙἆετεᾷ α5 οβίαρ]ΗςῃΏεά ὮΥ {πο τοοεηῦ οοηπγ1βίοΏ8 ΟΠ 
Πιο οοππεηῖ, 1ΐ 15 ἰΠ]5 ρεηετα] ΙπάΙβροβΙάοη {ο ναί ὙΥΠΙοὮ γγθ 
οα]] οοπβΙ ὑπ οπα] ΠΙΟΠΒΤΟΠΥ. 

Ῥπαί 1εί (18 Ῥγοβεηί βίαΐίθ οῇ ἰΠαΠβΙΠοη Ὦο Ῥαβδεᾶ, πιἩ 1{8 
ἀμβοα]άες απά Ῥεοτι]ατ τοαΙτοπιεη(Β, ἴΠεη ΠΙΟΏΠΒΤΟΗΥ, 1π α]] 

115 {90Υ1Π18, αηἆ ΤΙΟΠΟΟΤΔΟΥ 8ἱβο, ΤΙΑΥ Ὦ9 οοηβιἆθτεά {ον Ἰλαβίετη 
Έπτογρθ, 88 {οΥ ΑτἱβίοίΙθ, α5 α οοπιρ]εύε]γ οὐβο]είο ΙπβΙίαοη, 
1:96 βογνίοθθ απά 1ΐ5 πιοτΙ{β ΤΙΒΥ (ΠοὮ Ῥο οα]πα]γ ἀἱδοαβδεά επα]1γ 

ΨΗ{Π 0Ἴοβο οἳ οὔει ραβδί ΙηβΙΜποἩΒ. 1 γαβ ϱοοᾷ {ο Έπιτορθ 
Ιῃ Ῥα5ύ π]θβ,----16 ΠΙαΥ 51] οοηΏπιθ {ο ο ροοά τε]αϊνεΙγ {ο 
ἴο γαηπίς οἱ οἴμεν οοαη/α1θ8. Τύ νοτ]ά Ὀ6 α τηθτθ εποάπηῬταηοθ 

1η ἴμο ἀιῆεγοπί οτραπΙβαοη ὙΠΙοΗ ἹπάιβαΙαΙδτα να] τεφαῖτο 
θπά 6υο1νο, | 



σ19 ἘΘΘΑΥΒ, 

1Υ. 

Ἠ Α Ἡ. 

ὁ μὲν γὰρ πόλεμος ἀναγκάζει δικαίους εἶναι καὶ σωφρο- 
νεῖν, ἡ δὲ τῆς εὐτυχίας ἀπόλαυσις καὶ τὸ σχολάζειν 

μετ εἰρήνης ὑβριστὰς ποιεῖ μᾶλλον.---ΤΥ. (ΥΠ1.) αν. 4. 

ἨΕ. Ἰοριαπιαίο οῬ]θοί5 οῇ αχ, 45 οοποεϊγεά ΡΥ Απβίοί]ο, 
819 δἰαίοά 1Π 1ο Ῥτονίοας ομαρίαετ,. ΤΠΕΥ αἲο {Ἴπορ, απἀ 

Ώπο Οἱ {επι 81θ 5111 αἱ]οπεά {ο Ὦο Ἱεριώπιαίθ, ὮΥ ἴπο ρεπετα] 
Ῥτασίοθ, 15 πού (6 {118ΟΥΥ, οὗ πιαπ]απά. ΤΠεγ αγο 5ο]{-ἀείεπος; 
οοπαπθςί {ΟΥ {ε ροοᾷ ο{ πο οοπαἹἹογθεά; ἴε τουιπά οἩ. νη]ο]ν 
γοβί, 1 ἹΡΡοςο, (6 (χο ρτθαέ Ἰηβίαηοος οξ αἰίοπηρί5 {ο οοἩ- 
ᾳπ6Υ, πΗ(Ἡ ἨνἨΙοἨ ντο 8ο αἲ (Π15 ἆαγ {απ]]αγ, {λαί οἱ ἴο Έτεπο] 
1η Α]ρετία, οΓ ὑλε Ἐπο]δῆὴ ἵπ Τηάτα, οὗ πο ΒΠββΙαηΒ 1Π {πε Ὅσαιι- 
ο88Ι4Ώ ΡΤΟΥΙΠΟΘΡ; αδί]γ, {με οοπαπθβί οἳ οβο νμο, ὮΥγ πα- 
{πτθ 8ανες, ἆο πο αρπηί {ο 115 οοπάΙΠοΏ, ππ]ε5ς οοπιρε]]εά 

Ὦγ {οτοῬ οἱ αΓΠηΒ. ΤἨΠϊ8 Οηγᾶ χαπά ντο πΠοΙΙΥ τε]εοῖ, 1Ώ 6ΟΠΊΠΙΟΠ. 
πη(Ἡ {Πο {Πθοτγ οὗ βἶαυετγ, ἤοπι υ]Ιο] 16 15 Ιηβεραταβ]θ. ΑΔπά 
οΓ {λε βεοοπά 16 παΥ ο τοπλατ]εἆ, {Παί {19 αβθεηί {ο 16 Ώθοοπιεβ 

ΞΘΥ6ΤΥ ἆαγ πιοτο Πθβιίαίης, πη]]δί {Πο παπηρετ ο οβο νο 
ἀϊββαοπί ΕΓΟΠ1 16 1ΠΟΥΘ886Α. Αποίζμοτ ρτοιπά {ο γαι, πἩΙο ης - 
αβδιιπιοά α οθγίαΙΏ ΡΤΟΠΙΙΠ6ΠΟΘ Ἰαΐ6ΙΥ, Βπάς πο ΠΙΘΗΙΙΟΠ 1π 
ΑτὶβίοίΙθ, ΑΠΥ ΠΙοτο {λαη ἆ9θ88 ἐ]ιαῦ ΡγΙΠοῖΙρ]ε οἨ. πἩΙοΏὮ 50 ΤΙΑΠΥ 
οΓ {Πο Παπ ο {ο Ἰαδύ (του ορπίπτῖες Ίαγα Ῥτοοθεᾶεᾶ---ἴ]ιθ 
ΤΩΘΙΠ{ΘΏΦΏΟΘ οΕ {1ε Ῥα]απορ οἳ Ῥοπον. ΤΗΙ56 Ἰα5ί πιαγ ο βαἷά, 
ἨΟ9ύεΥοχ, ἴο Ὦο α πιοΙιβοαίΙοη οἱ γα {οΥ βα]{-ἀθίεποθ. ἙῬπί πε 

οἴπεγ ϱτοιπά {ο ΠΙΟ 1 α]]αάς 15 απ]ίο ἀϊἰξάποί {ποπι ιαί ος 
5ε]{-ἀείεπος; 1ὲ 15 α 4πθβίοη οἱ πλοτα] οὈΠραίοἨ,. ΤΠ 15 φαϊᾷ 
{ο Ῥο {1ο ἀπίγ οἱ βἰαίθς γΏ]οὮ Ἠανθ {1θ ῬοψεΥ, {ο ΙΠίΘΤ{ΘΥΘ {ο 
Ῥτουθπί οΡΡΤΘΒΒΙΟἨ οἱ {1ο Ἰγθβ]κοτ ὮΥ ἴμο ΔίΥΟἨΡΟΥ. 

]ο ]α5ί1οο οἱ βίΠΙοΙΙΥ ἀε[εηβίνο ἵνα 15 Ρρτασοα]Ιγ πο οοἩ- 
(ορίοἆ. Έτοτι πο Ῥο]ηί οΕ νίοπ πθθά 16 Ῥτοδεηί ΠΥ ἁἰβιοπ]ίγ. 
Τ]οτο 15 πιπο] ΤΠΟΤΘ ΤΟΟΠΙ {ογ 4ἱβοιββίοη οἩ {ο βεοοπᾶᾷ ο8δο, 

α5 (λοτο 15 εν]άοηί]γ ρτεαί ἆαηροτ 1η αἀπη(άτς, α5 α ]αβάβοα- 
«οη ΤοΥ οοπα11θβί, ὑμαί 1 16 πηθαηί ἴο Ῥεποβί ο οοπᾳιοτεά. 



ΑΒ. σ]1ὸ 

ΈαοἩ παίοη αἁπαίς (Ἠ15 ἀθίοηςο {οΥ 1ΐ5α]{, νηη]δί, ἵπ {ηθ ο8βθ 

οἱ 1{5 παίσμῬουν, 16 οπη 599 ἴ]ιε {οχοθ ο{ {1ο οῬ]οοᾶοπβ αγρεά. 

(9εποτα]]γ 16 πααΥ Ῥε αἱ, εαί ἴο πιο {οΥ γατς οοπάποίεά οἨ 

ὑ]ής Ῥτϊποϊρ]ο {5 ραβί, ἐ]αί 16 πας ᾳοοά απᾶ τὶρΏί ἵη απα1{γ, 
π]θίμος πο αβΡΙΥ 16 {ο {πο ΑίἰΠεπίαη οχροάιάοη αραῖηςύ 
Ώγγασαβο, {ο Α]οχαπάοι5 εχρεάΙῖοη ΙΠίο Αδῖα, ΟΥ {ο {1θ οοἩ- 
ᾳαθβί οἱ ο πποτ]ά Ὦγ Ὥοιπρ. Έοτ 16 16 οπ]Ιγ Ὦγ 15 Ῥοείίες 
πηθί]οἆ απἆ ογθαίεγ 5ποοε8ς ἰμαί ἱμ]5 ]α5ί αἰθεπιρί αἲ οοηαπεδύ 
ἀῑᾷεις «οπι {πο οίμοιβ. Ἠ[βίοιγ αΏοτάς, Τ εήπ]ς, απιρ]ο ]αδί- 

Βοαίίοη {ο α]] οἱ ἔπειη. Ῥτί ἴπορ (ο Ῥτοα]κ-αρ οὗ 19 ἨΏοπαἨ 

Ἐπηρίτα, απᾶ ἴ]α φεἰί]οπιεπί οἳ {1ο Ῥατθαγίαηβ, Ίταχ, οχοθρύ {οΥ 
{6 ππαἰηίθπαηοθ οἱ ἴλαί βοὐ]οπηθηί, ας Ῥθου αποα]]εά 191, 

ϱρεα]ίης σεπογα]]γ. Τ]ο στεαί τποθιη ΙΠβδίαποῬ 1 ἨΠΙΟ 8 

ἀθνιαίοη ἄοπι 015 τα]ο ἴοο]ς Ῥ]ασθ, (16 αἰιοπιρύ οἱ Ναροίθοπ 
{ο {οαπά απ επαρίτθ ὮΥ παχ, 15 ορεη. {ο ἴποθ ]αβίθρί οοπάθπιπᾶ- 
ἄομ. Τί {οαπᾶ α ρτασῖσα] οοπάθπιπαοη 1η 1095 ϱηΙΤο {4111116 ; 
16 Ππᾶς α ἰθοτθίίο 9Π6 1Π ἴμθ βεηίθηοθ οῇ Ἠ16 ΒΠΟΟΘΒΒΟΤ: Το 
ογα ο{ οοπαιιθβί5 15 οἱοβεά. Ἔ]α ἀαείεπορ οἱ Ἠοβίετη Έατορθ 
ασαἰηςδί ἴΠθ Ρ8ΤΑΟΘΗ, {θε Βαχοη, {με Μοπρο!, οΥ πο Τατ, 88 
ῬοεἩ {Πο οη]γ ταα]1γ Ἱεριώπααίθ ο81196 οΓ γγαγ. Μοβί οἳ 61ο οὔῃοθΓ 

ΝΤ Ἠαγθ Ῥθδεη, οη 9ηΠ6 βἶά6 οΥ {Πο οίμοετ, ἵῃπ Ῥτποϊρ]θ Ιπάεἴθη- 
81016, απά ΑΠ ἩηΠΠΘΟΘΒΒΑΥΥ παδίθ οἳ {Πο ΠαΡΡΙΠΘΒΒ απά ΤΘΡΟΙΤΟΘΒ 
ο{ {6 πβάοη8 εηραρεά. 

]ετο τεπιαΙης {16 Ἰαδί οΓ Πο στοαπἆβ 4,ογθ παπιε----ἴ]θ 

πηοτα] ορΗραΊοη ἰλαῦ τοβί5 οη {πο βίτοης. Τ115 15 ραί {ουψαχά 
ὮΥ 8οΠ1Θ α5 ἰ]λαῦ οἩ νΏΙοὮ {1ο Ῥτοδεπύ πα πΠ(ῃ Ἠτβεῖα τοδίς. 
Ῥταί 16 15 βοατοεΙγ {6 τοι] στοιπά, ἐΠοαρῃ, 1η ἴπο οοη{αβίοη οἳ 
αἰαεπιεπύ απά οιρΏί Ῥτογα]επί οἩη πο ϱαῬ]θοί, 8 ροῖηῦ, 
απηοηΏρςύ Ο{6ΙΒ, ΤΙΔΥ Ὠαγο Ῥθοηυ αἱιεροά. ἘῬτί ανοϊάϊηρ βο 
ΒΗΡΡοειΥ α 5α0]θοί α5 {ο Ῥγοδεπύ παχ, 16 15 Ῥοθίίεγ {ο οοπβπθ 
ΟΠΘΒΘΙ{ {ο πο πἹοτθ ᾳοπετα] ᾳπθξᾶοή---- που {αχ βἰγεηρί] οοΠ/{6Υ8 
πο τιρ]Ώί, ο ταίῃθγ 1Π1ρο868 {1ο ἆπίγ οῇ ελα ΙΠἱ6ΥίΘ6Γ6ΠΟΘ, 1 ηθ- 
6685Ε1Υ, ὮΥ πατ {ο Ῥτενεηί ορρτεβείοη 2 1 οαηπού δα ὑπ] 
υπαῦ (λογο 16 0118 ἁπίγ τεβίηρ οἩ {1θ ΘίΓΟΠΡΟΘΥ {ο αοῦ α5 ἴμο 
Ῥτοίθοίοι οἳ πο Ἰθα]κοτ,----υ]ιαῦ 0115 Ἰαδύ ρτουπἆ οἱ παχ 18, 1η 
{αοῦ, ἴΠο οΠΙΥγ οηθ ἰΠαί πού τεπ]βΙης 88 α ]αβήΠαβΙθ οηπθ. 
οαπηποῦ Ῥα0 ΟΗπ]ς οιαί, α[ζετ οΗπηήπα ης Ποπ {ο ἀ1βοίβείοη, 
α5 ορβο]θίο, α1] 1άθας οἱ οοπαιθβί, αἲ] 1ά6αβ οἱ βΊανοτγ, αἱ] 1άθας 
ο ο ἀείεπορ αραϊηξύ Ῥατρατίαη οὗ βοπηῖ-Ρατραγίαη Ιηγοαάς, 

α α. 99 



σΙ4 ΕΒΘΑΥΡΒ. 

{λογο ἆοθβ τοβί οἩἨ πο οἴνι]θεά παοπβ οἳ ὙΓαρίετη Έτορο, 
ἩἨο {ογΏῃ {πο γαησιατά οἱ Παππαπ1(γ, ύιο ἆπίγ οἳ βοεῖηρ απ επἆ 
ρα {ο έλα τοῖσι οἱ απ]ανγῇα] ἀοπηπαίοηἨ, ὮΥ νΊοπΙβοενθς εχ- 
ογο]βεἆ, Επρ]απά, Ἐταποθ, Απδίτία, οἳ Ἠπββία, απἆ ΟΥΕΓ ΊΟΠΙ- 

ΒΟ6ΥΟΥ, Ῥο 10 Τηά1α, Α]ρεί]α, ΤίαΙΥ, ο: Ἡιηρατγ. Ῥπΐ Πιο ἄπιθ 
19 ἀῑδίαπί γοῦ πἩεη βποἩ α ρτοιπά οαΏ ΓΗΙΥ Ῥο ίακεηπ. Απά 
16 16 ΏΘΟΕΒΒΑΤΥ, 5 ἴπο Ἠτβδί οοπάΙΠοὮ, {ιαί {ο ῬομοειΒ 
ελα που] {ἰακο 15 5Ποι]ά 99ο ἴπαῦ {Ί6γ {Πεπιβο]νεῬ αἲθ 
οἶοα 1π {1ο πηαίο, Το οκρ]αῖη ΠΙΥΦ6Ι ὮΥ απ εχαπηρ]ο. 
Τμο Πϊδίοτγ απά οἰτοπτηδίαηοςς ο{ ουχ ἀοπηϊπίοη 1Π Τπάἶα τεπάα 
16 8 ΤΩΕΤΘ ἨΥΡΟΟΤΙΒΥ 1Π π8 {ο οἈ]θοί {ο Ἠπββία5 αἆναπορ 1{1οΥ 
0ΥΟΒ5 {Πο ΟαποιδΙ8 οἵ {ο Ῥα]καη, οη. αηΥ ρτουπά Ῥαΐέ Ὠναῦ 
οἳ 1ο ἰεπάεπογ ο8 5αοἩ αἆναποῬ {ο ἀῑδίατῷρ {ο βἰαΐ1δ 4πο 1π 
Έαπορθ, ὪΠΙΟἩ, 1Π {πο αΏβεποῬ οἳ ΑΠΥ Ροή Ο{ απιθοταο, 
16 ΒΟΘΠΙ5 ἀθβίταβ]θ {ο πθΙη{α1η. 

Ῥαβρῖης {Τοπ1 {9 ο)]εοίς οἱ παχ, 1 ρτοοθεά {ο ἴ]θ οοπβΙἆετα- 
Ποπ ος ἴΠο εβεοίς οΓ γα οη {Πο παοης πιακίης γατ, {Πο ροῖηί 
βισσοφίοἆ ὮΥ λε ποτά αιοἰεά {ποπι ΑπΠδίοίθ. Ἠο τεπατ]ςς, 
Όλαί «Ἴθτο α1θ ϱ1θ8ί6Υ ἆαηΠςσετβ {ο ἴΠθ πιοτα] οοπά1ἤοη οἱ α 
ΏΒ{ΊΟΗ, 1Π α δίαΐθ οξ ῬεαοῬ απἆ Ῥτοβροετίγ (λατ Ίπ πατ. ’ Έοτ 
ΓΑΙ ΘΧΘΤΟΙΒΘΡ  ΥΊΟΙΘΡΟΠΙΘ οοηβίταΙΏηῦ, οοπηρε!]5 ]αβοσοθ, οοπιρεΙϐ 
πποζθγαίῖοη, Ψηθγθας ἴμο οη]ογπιοπέ ο Ρτοβρετί(γ, απἆ Ῥθαοο, 
απά Ιείδατο Ίαδ α ἰεπάςθηογ {ο {οβίετ α βρΙπΙέ οἳ ογεγμθεηῖης 
1Πβ8ο]6ποθ.. 10 18 {19 ἰαίἩ οοηγεγεά 1Π {115 τεπ]ατ]ς γγ]ΙοὮ Ὠας, 
1 51ΡΡοΟΒβ6, Ἰοά {ο ἴπο ἹεΙοοπ1θ ΡΊΥ6Π {ο {1ο Ῥτοβοηύ πα ὮΥ 5ο 
ΤΙΒΏΥ ΟΕ {Πο ΤΠΟΤΟ οπ]ναίεά απἆ τεβεοίηᾳ. 

10 15 α βίταηρθ απἆ ἀϊδῃοαγίοηπίης ΤΗΠΕΠΟΠΙΕΠΟἨ ἰ]αί βποΏ α 
ΨΘΊΟΟΠΊΘ Ο[8615. ο Ἠανο επ]ογεά {ογίγγεατβ οἱ απύτο]εθη 
Ῥοασς, απά πο Ἠανο πιαάθ Βο Πίο πδο οἱ ειν ορροτιπΙεΒ 
απά Ῥεπεβί αί πο 96ο ἴμθπι επ πΠίῃοαί τορτοί; απά ο 
ηβίΙοη ΠπάΡ 1989]{ οηραραἆ 1Π Ἱαχ, ποῦ ψΙίἩ {ηθ στανθ απ 5αᾷ 
{ορ]ης5 οἱ πΊθη γιο 81ο {οτοεά Ὦγ α Ἱατά πεοθββΙίγ {ο {οτθϱο 
Οιεῖτ ῬΤΟΡΟΥ Ἠοτ]ς, απἆ ἴο 8ο πρ ΓΠΙ5 {ο ΤΕΡΤΕΡΘΘ αΏ ΏΝΕΥ- 
ταηίθἆ ΑΡΕΤΘΒΡΙΟΏ οἩη {πο οχιδήηρ οτάετ. Χο βαος {εεΙίπς 
Β6ΘΠΙΑ {ο Ὦε Ῥτεάοπήπαηί. 118, ἀοαβίοεςε, Ιατρε]γ οπἰετίαϊηας, 
Ῥαῦ 1έ 15 οηίοτίαΙηεά 1Π οοπιρβτανα 8ἱεησοθ. ἸλΠαί πο Ἠεαν 
Ιοπά1γ οχκρτεβδεᾶ, ΠΙονΥΙΠς 6Υ6Ώ {19 ΄ Ῥαβδιοπαίο Ἠεατί οἱ {πε 
Ῥοεί 1,αιτεαίθ {ο 6ΧΡΤΕΒΒ 16 1Π 8ΒΟἨΡ, 15 απ εχι]ήπρ πε]οοπιθ 
οἳ ιο γγαχ, οἨ {1ο ϱτοιπά ἰλμαί {Πο ενῖ]5 οῇ οαχ βοοἷα] οοηπάΙοη 



ΑΗ. δΙ1ὅ 
” 

ΝΙΘΥΘ {οο ΟΡΡΤΘΒΡΙνο; ἰλαῦ Ῥεασθ απἆ πε Εα1ί5 οῇ υλλθ Ῥοαοο, (1ο 

ρτθαί ἀεγε]οριπεπί οἱ Ιπάαβίγ απἆ οοπΊπΊοτοἙ, Ῥτοβοπίθοά 516Ἠ 
τορι]θίνα {εαίατας, Ίετθ 5ο βΜβίηπρ {ο αἰ] {πο ποβ]ετ {8οΙΙης», 
Όαῦ νο (Ἴτουν (επι αβ]ἀθ α5 α πΙϱΗίπατθ, απά πτη ρ]αά1γ {ο 
{Πο 8οεΠε5 ΟΕ νατ; υμαί ντο 6ΊηΘΤΡΘ {ΟΠΠ {1161 αἴπΙΟοΒΡΗΘΤΘ α51Πίο 
ιο Πο5] αἲτ α[ἴθγ α Ίοηρ οοπΗπΠεΠΙΘΗί. 

Ῥπίμης αδ]ἀς αἲ] 6ο αοοϊἀεπίς οξ πο Ῥτεβεπί Ίνας, α1] 1658 
πηβηαηαρεπιθηί 1Π ἴμθ ραδί, αἲ] (9 αρρτεβεηδίοη (Παί 16 11561Υ 
οχοἰ{θβ ἵπ {16 {αίατθ, πΠθη Ίθ 966 ΠΟ ΠΠ ἀΥΟΨΘᾷ, ηο ΡοΙΙΟΥ 
ριάϊῃπσ 5, απά τοίατηῖης {ο {πα σοπετα] απεδίοἨ, νο ΤΙΑΥ 
ΓαΙΤ]γ αξίς π]ηαί Ῥεηπεβίς 16 18 {ο οοἩ{ΘΥ προη π8 ΟΥ6Γ απά αβογο 
ἴλο Ῥττε]γ ποραίΊνθ οηθ οΓ Τ6ρΙθβ88ΙοΟΠ. ἈΝοοπο ὑΙπ]ςβ ὑ]λαίῦ γα 
18 4η οπά, ο Ῥετπιαπεπί οοπάΙήοη οἱ (Π]πρβ, (ταπί, {Παη, 

Όιαί ἴ1θ ρτεβεηί γγατ Ὦο οπάθἆ απά Ῥεαοοθ τορδίοτεά {ο 5. Τπεγθ. 
ηας Ῥθοεη α στθαῦ ἆταῖπ οη Ο1Υ ΤΕΡΒΟΙΥΟΘΑ, ΔΏ ΙΠΗΠΙΘΗΏΡΘ ΕΠΙΟΊΤ6 

οἳ ϱαῄοπηρ. «ταπί ἴαίῦ ἰΠῖδ Ἰαβ πού Ῥθεπ 1π γαῖη, (]λαί Ἱνθ 
Ώατο αἰίαῖιπεά ιο ]α5ῦ απά Ἠοποιγαβ]ο Ῥεαοο ΥΥΠΙΟΠ 19 ἐΠθ ναρι1θ 
επά 5δοὺ Ῥείοταο πβ. Ιῆι Ῥεαος {Ἴθτε τείπτη ο ἀπ Ποι]16εΒ ος 
Ῥθαος, ἴΠθ 4πεβοη5 αί Ώανο Ῥεεη αρα ήτο Ἡ5 {λες ]α5ΐ {οτίγ 
Υ681Β, ΥΟΒΘ ΑΠΒΥΘΥ Ία5 Ῥθεη Ῥοβίροπεά ἁαπίηπς 6ο Ίναγ. Ἡανο 
πθ ραϊ]ηεά βἰτεηρίῃ {ο πιθεί ἴπεβο ἁπῃῃοα]ᾳες ὮΥ πο {ευοτίβ] 
εχοιίθπιεηῦ 1Ώ νἩΙοἩ νο Ἠανο Ῥεεη Ἠνιης ϱ Ἠαβ απγ Ηο]ί Ῥδεῃ 
{ἨΤοΝΏ προη {εδ απθβδίίοΏΒ, ἄΏΥ (οαρΏί Ῥεεπ ρΊνεη {ο (Πεπῃ ϱ 
Τ]ο φοοἵα] ον]]5 ανο Ῥθοσηπ {ογπιοηάτρ ππητοβίβίθἆ. Ῥο 1 οἵιι- 
οαΏ1οἩ, Ὀθ 16 (ο ᾳπθβίοη οἱ Ίβο, αἰ] Ἠανο αἱ] α5δαπιοά 

-ἀπτῖης ἔἶιο γγαγ απ οπ{Ιγο]γ βαῬοτά]παίθ Πηροτίαποθ. ΤΠἨΘΥγ ο 
ΟΠΙΥ Ῥο βο]ναά 1η Ῥθασε, απᾶἆ Ῥεασοθ Ώας Ώθεη ἀεπ]εά τβ. 

ΠΕ ιο πγο]οοπιθ ο ΨΥ πγετο Ῥτ{ {1ιθ χΧΡΤΕΒΡΙΟἨ οἳ πο 5ε1ῇ5ῇἩ 
{6ΕΊΊΠΡ, πο ϐΠα]] τιοῦ 596 {πο εν1] {η οἱ} ἆαγ, 1ὲ{ πγοτο ΙΠπίθΙΗρΙΡ]θ 
απά οοπίοπιρΗβ]ο. Ῥτπί ια ϱαοἩ ου1Ι5 α5 αγε οοτηρ]αϊπεᾷ οἱ, 

πο ναπί οἱ οἀιοκᾶοὮ, {πο ἀἆφπιογα]βαίοη οξ οοΠΠΊηΘΤΟΘ, ἴ]ιθ 

6υ1]5 ο{ οοπιροΠοἨ, {Παί 5αοΏ ον]]ς βΠοι]ά Ῥοα (ΠποαρΏί {ο Ηπα 
ΑΠΥ ΓΟΠΙΘάΥ 1Π αγ Ῥαβ8ες οοπρτεΠεηβίοη. ἘΤΠΕΟΥ ατο αἱ οη- 
Ἠαποςά Ὦγ ελα Ρτοββατο προη Ιπάπβίτγ οπίαἰ]εά Ὦγ οἴμεν παγς, 
85 ἀερ]οταβ]θο α5 ιο Ῥτοδεπύ απἆ πού 5ο Ἰᾳδί, απά {ο τοπιθᾶγ 
{ποπ γοι 1ΠοΥΘ859 (Πα Ῥτοβρατα. Τί 15 ἴΠο τοπιεάγ οἳ Μ. ἆο 
04ἱοηππθ, Ἠ]οβο Ππαποῖα] σοηπῖα5, Ιπ ἴμο {ποο οῇ Ππιπηϊποηί 
Ῥαη]κγαρίογ, Τα τθοοιτβθ {ο α ΠΊΟΥΘ Ῥγοίαδθ αχροπάΙίατο. Τί 
παδ π{ίγαοὔνο {οχ ἴπο πιο {ο πα απά {ο ἴΊιοβο γιο Ρτοβίεἆ ὮΥγ 

ο9----ᾱ 



σ]16 ΕΞΒΘΑΥΡ. 

Ἱέ----ἴ]1ο οοιγή6Ι5 οϐ Τιουῖς ΧΥΤΙ.,---ἵέ 19 αὐέγαονο {ο π5 αργρα- 
γοη{1γ, Ῥτέ 169 αὐίγασίῖοης π6σθ, πο ΚΠΟΥ, ηοί επάυτῖηρ. 

Τ]1ο ἁῑβοπ] 498 ε]ναί αἰθοπᾶ ο Ῥτοβεπί βοοῖα] οοηπΦΙΜοἩ, 
α βοοῖα] οοπ6ήοη τοοορπ]βεά ὮΥ πιοβδύ οΛΏβετΥοίβ, 45 ῬΙΤΕΙΥ 
ἑαπβιάοηα], ἵπ. γ]η]οἩὮ {ο οἷά {ογπ οἱ βοοΙεῦγ 16 ἀθοβγίης, 
πν]]]5ί ἴο πουν 15 Ῥαΐ νιδῖρ]ο ἵπ {αιπίθδί οι{]πθ, 819 5ο ρτεαί 48 
ΠπιρεγαΙνο]γ {ο ἆαπιαπά ἐἶπο απάκίαοίθά αἰθεπίοἨ οἱ α]] νο 
α19 Ιπ{οτοβἰεᾶ ἵπ ἰλπαῖγ φοἱαᾶοἨ, 6 ίπεγ ΡΙΗ]οβορ]ίσα] 6ΏΠΙΤΘΙΒ 
ος Ῥτασίίσα] βίαίθαπιοη. Τί πας ἴλε οοηνΙοῖοη οἱ 5 ἴπαί 
οχρ]αῖης {πο παίατα]΄ τερασηαποθ ππαη]{οδίεά Ὦγ ουῦ βίαίεΒ- 
ΤΙΘΏ αὖ ἴ]ο οοπιπθησεπιθηί οἳ {μθ Ίατ, (ποαρΏ 16 Ὦγ πο πΙΘΗΠΒ 
6χοπβθς {Πο {εεῬίο {πιροτίείης Ὦγ π]]ο] {ογ Ιηνο]νεά 45 1η 
Ἡ, Τ]ο Βτεί βἴθρ ἵη πιρεησ οἳχ ἀμ/Ποι]95 16 {ο αοοερί ἴΠεπῃ, 
απᾶ {ο {οτπι α ]ᾳπδῦ οβπιαίο οἱ παῖτ ρτανΙ(γ. 19 16 α ΤΙΟΤΘ 
ἀπββοα]έ αἆναπορ {οπι {15 {ο Ίδατη {αυ ἴμο {ογπι οἱ βοοἹείγ, 

οἳ ν]]ο]ι Ιπάαδίτγ 15 {πο Ῥαβί5, 15 ποβ]θγ λατ ελαῦ πΥἨΙο] τεβίς 
οἨη παν. Ἠστο 16 ἴἶο θ61το; Ὑ]ΙοΠ, ΙΤ Ιπαρῖηπθ, Ἠαβδ παῖρ]εά 
Ῥοορίθ. Ἔ16γ ἔπνη {ο ἴλπο Ἱθγοῖδπα ο οἳΥ 8ο]άϊοι5, απά ϐπ6Υ 
βαΥ ἴμο πιοτα] οβοοί οἱ βποἩ α βἱρΏί οη {Πο παίίοη 15 Ῥείίαυ 
ὕναη ο ἀεραδίηρ βε]βρ]ηοςς οἳ οοτηπιετοῖαΙ Ῥατδαϊί. Ἔτπο, 
ΙΓ ιο α]εγηαάγθ 5ο Ῥαΐ 15 ἴμο οηΠΙγ οπθ, απά 1 αηγ αοφπ]- 
6506 1Π {(μῖς βἰαίοπιεπί αξ βαἰϊθ[αοίοιγ, 1 Κποη πού γ]αῦ 16 
{ο Ῥε βα1ά. Ῥτπί Τ ποπ]ά πτσο ἰλμαί- ἴπετε 15 αποίμοτ ροῖηί οἳ 
νιον. 1 ποπ]ά ατρε ἰμαῦ γγ]]θύ πε αἀπιῖτο {Ἴθ ποῬ]θ οοπάποί 
οἳ οἳχ βο]άϊοτς π(Ἡ {116 πιοβί ]αδί αἀπ]ταίίοη, {Π6γο 15 ΠΟ ΤΕΒΡΟΠ 
ΦὮΥ πο βΠοτ]ά Ὄο Ῥ]πά {ο πο θᾳπα]11γ ποβίο αβροοί5 οἱ 1ή- 
ἀαβδαγ. πε ραεπί Ῥεατίηπς οἳ αἱ] Ῥρτίναϊοπς, (Πο βίθαάγ 
{αοῖηρ οὗ αἰ] ἆαπροτς, 5ΙοἩ αἲθ {πε (παἰἰ5 ναί Ἱπηπιοτία]]δε {Πο 
{Γ6ηοΊΏθς Ῥοίοτο Ῥεραβίορο], απά 16 15 ἵη {Πεπι, α5 ας ]αδί]γ 
Ῥαεεη τοπιατ]κοᾶ, πιοτο {ματ αἱ {ο Αἶπια οἳ ΤΠΚΘΙΓΠΙΑΠΗ, ὑλμαί ἴ]ιθ 

βο]άϊιοι οἳ Επρ]απά βἸονοά {είν ρτοαίηθβ. ἜΤΠο 8αΠιθ 
4π81146Ρ, {ο 84Π16 ῬαΜεηπί Ῥεατίης, ἴἩθ Βα1Πθ βἰεαᾶγ τοβο]γνο, 
απᾶ Ῥο 16 οῬΏβοτνεά, νιμοιαί ἴ]ο 68Π1ο βΩΤΙΙΙΙΒ, Ἠανο πιατ]κεἆ 

{0Υ γεΒΤΒ {16 ποτκπηθη οἱ Επρ]απά 1η {Πο ρτοαί οοπιπιοτοῖα] 
011868 πγἩ]ο]ι Ώανο αβ]ιοίεὰ ἹπάιβδΙΥ. Τί πιαγ Ῥο (ναί {1π6γ νν]] 
αραϊη Ὦο οα]]οά {οτι ἴπ 5 νο πηίθτ. ΤΗΥ οπηποί 1νθ 
βΏρτεο]αίθ {Πο οπθ α5 πο]] ας {πο οἴμευ 9 

Ύγο {εο] πο Ίανο α τὶσΏί οαπ5θ ἵπ ἰλῖς πατ, απά πο βαὈπαῖί 
{0 ἴ]ιθ ΏΘΟΘΒΒΣΥ Β8οΓΙΠ6868. Τη πιοείης ἴμο ον]]ς ναί ῬγοῬς 

αμ ώς 

ο πο 
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"προῦ. πδ ἵηπ {1θ οοπβΗ(αᾶοη οἱ πο πουν Ἱπάπρίτ]α] {οΥπη ος 
5οοΙθίγ νε πη]ρ]ύ Ἠανο πο 6411 {εε]ῖης, απά βαΏπα1έ, ση] εη πα] 
ΤΘΔ(1ΠΘΒΕ, {ο Πο θᾳ118Ι1Υ ΠΕΟΘΒΒΑΥΥ 5αοΏοθΒ. Ῥπαό πο πιαβί 
αγ αβιάο αἱ 1άεα οἱ ΙπάΙθοί Τ6πΠΙθάΙ68. Ίο πιιδί αοοερί 
ἀπάαβ(]αΠβπι 5 Ῥετπιαπεηί, απά ϱταρρ]ο ΕττηΙγ να τς ἀἱβῃ- 
οπ]ή6β. Νε 5Πα]] (Ίλεπ ]οοἷ οη αΏΥ Ἱπίετγαρίοη οΓ {Πο Ῥθα0θ- 
Γ1] οτά6τ, πΠΙοἩ 18 ἴπο ὈῬοβυ οοπάΙΙοη {ογ οἱ ουετοοπΙηρ 
ἴθβο ἀΠΠοι]ΠΘΒ, α8 ΑΙΠΙΡΙΥ απ ον]], ἰο Ῥο επάπτοᾶ, Ῥαύ πού 
πγε]οοπιεά. Ἰ/Πεη {ἨΠετο 15 πο Ἠορο οἱ αηγ αοοϊἸἀεπία] το]1ας, 
ΊηθΏ νη]] βαράτπα (Πεῖτ {ενετίβΏ Πππραεηπσε απά οεῦ ἴμεπιρε]νες 
σβΙΠΗΙΥ {ο βοαη. {Παῖτ αγαϊΙ]αβ]ο ΓΘΡΟΠΤΟΘΒ, απᾶ {ο πιοάΙ/γ, Ὦγ α 
1αά1οίοιβ 1δο οῇ βπ6Ἡ ΤΕΡΟΙΤΟΘΡ, απά {οπι ψΙη, α βααίΙΟη 

πΠΙο]Ὦ «ἀπ οἱ πο πιοβιβοαμοη {ποπ πα(ῃοιί.. Τη ἴμο αἲ- 
Β6η0θ οἱ ο οοηβίταϊηύ οἱ πατ, ο ]αβήσθ απάἆ πιοάεταίίοη, 
Ψ/ΠΙΟὮ ΤΘ 85 ηΘΟΘΞΒΑΥΥ 1Ώ Ῥεαοο 5 1Ώ πατ, παδὺ οτἱρῖηαίθ 1Π 
τ1ϱΠί Ίηοτα] ἰταιπίης απᾶ 1π ο ταοπα] οοηπγΙοοη οἳ παῖν 
ΏΘΟΘΒΒΙ(Υ. 



σΙ5 ΕΘΘΑΥΒ. 

ντ. 

ΕΡΌσΑπΤΟΝ. 
-- - ΄ 5 ”- 

τῷ νομοθετῇ µάλιστα πραγµατευτέον περὶ τὴν τῶν νέων 

παιδείαν. 

ΝΥΤΗΙΝΑ Ίο α βγείεπηα/ῖο γίεν οἱ {Πε 5αβ]εοί οξ εἆπσα- 
Ώοπ 15 οαῦ οἱ ἴπο ᾳπεβίοη Ἠθτθ. Τί 15 {αχ {οο ψΙάε απἆ 

ἀηΠοι]6. Ὑεί πηετνο ἴΠείο Ώα5 Ῥ6εη 8ο ΠΟΠ 41βοαδβίοἩη, απά 

ν/ἩΏθγε {Ἠθγο 15 ΤΟΟΤΩ {0Υ 80 τΤΗΙΟἨ ΤΠΟΤΘ,----ΥΠΘΓΘ, ΤΙΟΓΘΟΥΘΣ, ἴ]ιθ 

ᾳπθεβᾶοη 15 οη6 ενιάεη/{]γ ποῦ ηθΒΓ αΠΥ ἀεβη]άνο βείί]επιεπί, 
Ῥαΐ 1η α τεπηατ]καθ]ε πἸαηηΠθς βαβοερΡ]θ οΓ΄απά τεαπήης ἆἱδ- 
οπββίοΏ, Τ πΠΑΥ γεηίατε {ο οΠ6Γ 8ΟΠ16 ΤΕ6ΠΙΕΥΙΚ5. Ίπ ατα 1 
ε]α]] Ίκοερ ἴ]λε Ῥο]μίᾶος Ῥοίοτο πῃθ, απᾶά οΏβετνο {ο οτἆετ ος 
ἑιοαπιεηῦ αἀορίεᾶ 1π (σετ, ππίῃοαί Ῥείης Ῥοππά {ο εηίθτ 1Πίο 
α]] {ε πάτηετοις Ῥοϊπίς ἴΠεγ 5αρρεςί {οΥ οοηβΙιἀεταΠοη. 1π 

{αοῦ, 1 8Πα]1 οοπΏΏηθ ΠΙΥΡΕΙΓ {ο {μτθο, απἆ {οπο]Ὦ Β1δί οἩἳ {1θ 
ρεηπετα] οιί]πο ο εατΙγ οἁιοαίοη ψΠΏΙοἩ Ατιδίοίο ρΊνες; 
βοοοηά]γ, οἩ {πο αποβδίοη ο ραβ]ο εἀποαοη; (ΠΙτά1Υ, οἨ ὑλαῦ 
ο 16 {Π1ηρς {ααρᾖῦ, 

1 Ἰανο {εαπεπ/]γ Ταἆ οοσβδΙοηΏ {ο τεπηαγ]ς {Παί οἩ {16 ᾳπεξ- 
οι ο εάποαίοη νο Ἠατε Ῥαΐ α {αρτιεηί οἳ Απδίοί]ε”5 νΙενβ. 
Τ]ο οατο ψΙ(Ὦ ν]]σἩ, 1Ππ ἴμαῦ ᾖαρτιεηί, αἱ] ο εατ]γ 5ίορς ἵπ 
(θ Ῥτουσθβς α1θ Ιπά1οαβίθς, 1ΠοΥ6866Β οἱΓ τορτοῦ ἰλαί πο Ἠατο 
ηοῦ {19 {α]]οι ἀενε]ορπιεηί, ἰΠαίῦ πο οαηποῦ ῶαορ {πε (αΙπίης 
ο{ ο Ῥογ απἆ {1ο πιαη 88 ο οαΏ (λμαί οἱ ἴμθ Ιη{απί απᾶ {πε 
οα]ἀ. 

ΦΠΟΗ, ἨοἵπεΥθτ, 85 πο Ἠαγο ί, Ἠ15 (γεαίπιεηί 5ασσεδί5 οηθ 

ΟΥ Όπο Ῥοϊηίβ Ῥεαίπρ οη ΟΥ Ῥτοδεηί Ῥγασίοθ. Έοτ Ιπδίαηςθ, 
ἵΏ τοπ(ῖτπρ 15 τοπιατ]5 οἨ {1ο πεοθββῖίγ οῇ (αϊπίης ἴλο Ῥοάγ 
Πταί, ἴ]ιεη (λε οματαοίατ, ἴαη {πο Ιπίε]]θοῦ, ελα οοπίταβί Ρ168- 
βοπίεά ὮΥ οί ογάΙπαγ εἀάποβίοη 16 Υ6Ιγ βὐ]]άης. ΟΕ οοπγβο 
1 απ πού ρεα]ίηπςρ οΕ {19 Ίαγσο οἶαβδος πΠἩ Ποπ {πο Ῥγθββατθ 
ο ἆαῑΙγ εχιβίεηοθ 15 5ο Ἠθανγ, ἰλαῦ 16 πα]θς ΑΠΥ εάποβίοη, 
{01 1ΐ{6 ΟΝΏ 886, ΙΠΠΡΟΒΒΙΡΙ6. Το πιθοί ἴμο ἆαῑΙγ παηπίς οἳ {ια 
{ΑΠΙΙ]Υ, ἴλο ο]]]ά πιαδὺ Ῥο πιαἆο αβδεία] 88 89ΟΟΠ 85 Ῥοββῖρ]ε, απά 
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πιο ᾳπθείοπ οἱ 1ΐ{8 α]Ιτιαία Ιπίεγοςίς ἶς αἱ]ογεά {ο ΙΠπίετίοτο. 
Τ]με οἀποαίοηἨ Τ (οποἩ οἩ 16 ἴΠαί οἱ αἰ] ιοδο εἶαβδβοῬ π]ΙοὮ 
οαη Γ1]Υ Ῥο Ῥτοαρῆί πΙ(Ιη ἴλο ταηρο οἱ {1ο ἴοτπι οἀποαίθς, 
η ΟΥ β6η5ο ΟΓ {16 ποτά. Λα 0µ15 ἨπίαοὮ, 1 ]ια]] βατοΙγ 
πο Ὦ6 εχαρρογα τρ, πΊοη Τ 58Υ ἴἶιαῦ ἴο βουτιά ὮΏοά1]γ ἰπαϊἰπίης 
απά {]ε τΙρΏί οπ]άναοη οἱ 1 οπαταοίατ 1η θατ]γ Η{6, 41ο Ώθρ- 
]εοίαά, απά λα ἴΠο οηπθ ϱτεαῦ επά αἰπιεά αἱ 15 {πε Ῥήπριηπρ 
{ογνατᾶ, αὖ 5 6ατ]γ α ρεποά α5 Ῥοββίβ]θ, πο Ιπίε]]θαοί. Ἔ]ο 
βΙτηπ]ας οἱ ΙπηπηθβΙαίθ ψαπί αοίδ οἩΠ ἴ]ε Υ6ΥΥ Ῥοοῦ, απἆ {ο 
ο] ϱαῇΏοτ. πο ομι]άτεη οἱ τἼοηετ ρατεηίς βαῇογ Ώεοααβο 
βποσθβς η Π{ε 18 {1ο αἰάπιαίθ βίαπάατά {ο γη]ο]Ὦ αἲΙ εάποαβίίοτη 
19 Ῥτοισ]ί, απά 5Ἴοσθ5ς 1Π {ο αὖ Ῥτεβεπί ΠΙΕΙΠΙΥ ἀεροπάβ οη α 
οργίαῖπ Ἰάπά οἱ Ππίο]]οοίαα] οπἱίατθ. Απά ἴ1θ βα9σθΒΒ πιαβὺ Ῥο 
6αΤΊγ, 5ο {πο Ιπίε]]εοίια] πιαςί Ῥο Ῥτοπιαίατεὶγ ἀεγε]ορεά. Έοτ 
αηγίμΙηρ Ῥαΐί ΘατΙγ 85190655, ἴηο οα]οι]αίοη 15 αη πηβουιπά 
οηΏ6. ἜΤἨο εατΙγ {οτοῖπςσ αγείεπι 1Ππ]ατεῦ {πο Ῥοά1]γ Πεα]Ἡ, 
γιαί68 πο οἸματασίθς, απἆ γδα]εηΒ {6 Ιπίθ]]εοι. ἜΤ]ο ἆεπιαπά 

πηβάθ οἩ Πο πιεη{α] Ῥοπετβ 15 ἴίοο ρτεαί {ον {πο Ρῃγβίοα] ἵπ 
{Πεῖγ αηβεί(]εά, στοπΊηρ αίαίθ;΄ απάἆ ο ολ] εἨτίηκς {ποπ ἴ]θ 
εχεγίοη τεφπ]τεά. Τ {ο 18 πο αἀά ο οοπιρΠοαοη 1ΠίΥ0- 
ἀποεά Ὦγ ιο Ῥεσπ]αχ {οοᾷ νο βαρπηί {ο 19 γοιηρ Ιπίε]]εοί, 
{οοᾷ {ου πη]οὮ 16 Ἠαβ πο παίιιτα] αρρείίε,---Γιαάη απά ἄτεείς 
ϱΥΕΙΩΠΙΒΤΒ αηΏἆ 6ΧΘΥΟΙΡ68,---Ἡ6 βΊ1α11 λεη απάετείαπά ἴ]ιε ηπερθβ- 
ιν οἱ Ῥππριηρ Ίῃπ α πιοταὶ ον] {ο τεπιθάγ {15 παίιτα] 
ϱπιπ]άηρ {οτα 119 τηεηία] εχοτάοη τοαι]τεά. 1 α]]αάο {ο ίο 
βΥδίαπα οἱ οοπιροΏΠοη Ῥαδεά οἩἳ επιπ]αήοη, ἴπο βρθοΙοιβ ΏΒΙηΘ 
πηάςετ νη]ο] νε ἀε]ιοβίεΙγ ναῖ], απἆ νεῖι]το 1ρηοτθ, 19 ον1]5 {ο 
πο οΏαταοίει ος εατ]γ τινα]τγ. Απά αἴίετ αἱ] {115 βαοτ]ῇορ ος 
Ῥοά1]γ Ἰθα]{Ἡ απά πιοτα] (γαϊηῖησ, {Πο Ιπίε]]θοί, ουεΓ-εΗπητ]αίεά, 
ηα5 Ἰοβί 1605 γΙροατ αὖἱ {ο πιο πο 16 βΠοι]ά Ὦο ἵπ {411 Ῥος- 
ΒΘ6Β8ΙΟΏ ο{ 10. Τί 16 {6 βαπηθ γη 16 αβ ψη(] {ο γὶοίοτς 1π {θ 
Ο]γπιρίο 68116. Τ]ετε Ἱθτο Ῥαί τατο ΙΠβί8ΠοθΒ, Απβίοί]ο 
Ρ4Υ5, οἱ θατ]γ βποσοθ588 {ο]οποᾶ Ὦγ Ἰαίοτ. ἘΤ]αῖγ βἰσεηπσίἩ Ἰαἆ 
Ῥεεη οτοτίαρ]οἆ ἵπ γοα{]. 

πο να οατ]]εςύ βίαροθ οἱ εάποαᾶοη Ἰανίηςρ Ώθεη ροπθ 
{Πτοιρβῃ, απά ο Ῥοτιοά ραβθεά ἀππης υ]οἩ {1ο Ῥτουθβς οί 
εἀιοαίοη τηπβδί ΏθΘΟΘΒΒΕΥΙ]Υ ὃο οοπάαοίθεά αἱ ἸἈοπιθ, Ατὶδίοί]θ 
Τ4186Ρ ἴΠο 4ΠθβίοΠ, 18 16 οἳ ἵ5 16 ποῖ νψη(μῖη ια Ῥτονίησθ οἱ 
ὧια Ἱεριρ]αίοτ {ο οτζςτ ἴ]ο αΏβεαιπεπίέ βίαροθ 1η ἴῑα ΡΓοςθΒΒ, 



σ590 ΕΘΘΑΥΦ, 

{0Υ ιο ο ποαίΙοη ο{ {πο Ῥογ απἆ γοπσί]ι, {ου χο ΙΠ{ετνα] Ῥείγεσθη 
ο]η]ά]οσάἆ απά πιαπῃοος  ἜΤΠϊβ απεβοη Ἠθ 4ΠΡΥΟΤΒ, νή]οιί 
Ἡοβιίαάοπ, ἴπ 1ο α[ῄτπιανο. ΕΒταί νε οτάςί αρτεοᾶ αροτ πΙΕΥ 
β(1]] Ίεανο ιο εἀποαίΊοη 1π {1ο Ἠαπάς οἳ {ο {απΙΥ, οὗ 18 τηΥ 
ἴα]ο 16 ου ο ἴπο {αΠΙ1Υ, απάἆ π]α]κο 16 α βἰαΐθ οοΏσθτη, Τη] 16 
α ρυρ]ο, 5 ἀἰξάποί Ίποπι α Ἠοπιε οἀποαβίοη. Απά τά 16 1π 
{ανοιν ος {1ο ραβ]ο, (μα οεἀποαίῖοη 1Π ΦΟΠΙΠΙΟΗ, ἴπαί Ατδίοί]ο 

ἀθοιάθα. Ἴλπανο {1ο τεβα]έ ἶ5 ΙπΙππαίαΙγ Ῥουπά αρ νι ιο 
Ιπίθγθεί οἱ ἴμεα οοπΙπΙΙΠΙ{Υ, ἴΠθ ἨθαΠβΒ {ακθη {ο 58οπΤθ ἴαῦ 

τοβι]έ αΠοπ]ᾶ Ῥο απάθτ πο βαροαιτνΙδίοη οἳ ο οοπιπαπΙ{γ. 
.Βπο] 15 ἴμο στοαηάἆ {ογ Ατβίοί]ε’ ἀθοῖβίοῃ. 

Τὲ Ἱπίοάποθς π8 {ο α ᾳπεβάοη Ῥεβδεί πα ἀπποα]άςς, πιοςί οἳ 
πγηΙο]ι, ἨοΊνενευ, 1 εἶα]] ν]οΙ]γ αγοῖἀ. Έοτ 1 ἆο ποῖ Ιπίεπά {ο 
εηπίαογ οη {πο Ρτοργϊείγ οξ α βἰπίο οἀποββοη α5 ορροβεά {ο νε 

Ὁ πο]απίατγ θγρίοπι, οἱ 5εοπ]ατ 48 οΡροβεᾶ {ο τεµρίοαβ, ναί αἲ] 
ο οπίαησ]επιεηίϐ 1Πίο ὙηΙο]ι έΠθβο ἀἱδοιβδίοηβ ΊἸανο ροΐ, απά 
{οτη ἩΥἨΙΟἩ {]ετο Φ66ΊΙ18 πο ΙΠΙπεάΙαίθ Ῥτοβρεοί οἳ ο εχίτ]οᾶ- 
Ώου. ευ Ατδίοῦ]θ ρεα]κς οἳ εἀποαίοη 8 α ᾳπθβίοη 60Ἡ- 
οθγηῖησ {1ο οοπηπηαπΙ{γ, Ὑθ πααδί αραῖη οα]] {ο πηπά πο βίαΐθ 
οἱ Πήηπσβ {ο νΙο] Ἠ15 τετηατ]5 ΑΡΡΙΥ. Τύ πας ἴπο Απια]] οἱ γ 
οοπηπηαπΙ(γ οἱ ἄΤοεοθ πἩ]ο] Ἠθ Ἰαά 1η νΙει. ἜΤἨο ἄτοε] βἰαίθ 
βΏοι]ά 5οο ἰ]ιαί 15 οἱ61Ζ6Π8 πετο {γαΙπεά αρ 1π 11ο τ]ο]Ώί αΏ)τε- 
οἵαοη οἱ ἐ]αῖγ ΡοβΙάοἩ, απά 1π Β1οἨ α αγ α5 ἴο Πέ επι {ο0Υ 
Ῥεοσπιίης ΡΤοΡ6Γ ΠΘΠ1Ρ615 οἱ 16. ἜΤΠαγ ποτπ]ά ἆο δ ππάετ 
ἴιο 6Υο ο{ ἴπο ρεηπεγαζΙοΏ ἴΠ6γ Ψ6γθ ἴο 5αοοθεᾷ, απά ψη(Ἡ αἲ] 

ο Ιπῄπεποθς οῇ Παίτ Ἠοπιθ απά ὠαίγ οοππίγ βίοηβ προἨ 
ποπ, Τ]ο αἶπι οἳ 0Παι εἀποαίοητ ϱΠοα]ά Ὦο {ο Τοττη εῖτ 
οἸατασίετ 1η αοοοτάαποθ νψηθ] ἴπαί οἱ ἴπο Ἱπβαίαάοπς ππάεν 
πἨΙΟἩ, ΨΘη ΊηΘη, ἴΠ6Υ Ὑετθ {ο Ἰνο. 

Ῥο μαῦ πηθη πο αδθ ἴ]ο ποτά ραρ]ο 45 αρρΠσοαβ]ο {ο ἴπθ 
βγαίθτη αἀνοσαίεά Ὦγ Απδίοί]θ, {Πο 8εη5θ {116 πγοτᾷ Ῥεατς 15 ἆ1ί- 
{τοηί ποπ ἴμαῦ γἩΙο]Ὦ αἰίασ]Ώαβ {ο 10 1η οἩΣ οπΏ Αγβίθτη. ἨλΠΙι 
Ἠ1τη 16 6ΧΡΤΕΒΘΕΒ αη οἀποβίοτ {19ο {Τοπ {119 οαρτίοθς οὔ Ιπάϊνι- 
ἆπα] Ῥατοηίς, Ῥαΐῦ ποῦ αΠεπα τρ ἴμο αΏ]εοί οὗ 16 ῄοπη ἴχε Ἱερ]ῖ- 
παῖο ΙπῃπεποθΒ οἱ Ἠ8 Ίοπιο απά τε]αάοηςβ. Πας 1 εκ- 
Ῥτθβδθς απ εζποαίίοη {οπι πῃΏΙο]Ὦ ἴΠο εἰετπεπί οἱ Ἠοπαθ 15 γγο]1γ 
επηπαίθἆ {ου ἴΠε {αγ οτεαίου Ῥοτίοη οἳ {πε ἄπιθ ἀενοίεά {ο 16. 
Το 18 εᾳς ἀ41ΠεγοποῬ {ο νηῖο]ι Τ ποι]ά ἆταν αὐεπίοη. Ῥρεα]- 
ΙηΡ ΡΘΠΕΤΕΙΥ, μα εἀποαίοη οἱ Ἐπρ]απά, α8 αἲ Ῥτοδεπί ο0- 
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ἀποίσά, 15 ιο πιοςί βγβἰοπιαίῖο αἰίαο]ς οη {1ο ΙΠΗΠΕΠΟΘΒ οἱ πο 
Εαπη!]γ οἱ π]]ο]ι πο Ἠαγο ΑΠΥ τοοοτά. Τ1ο π]οῖθ πιοΓαΙ οοη- 
ηθδοοη Ῥούπθθη Ἐηρ]ΙβΏ Ῥαγοπίς απά ἴλαιτ ΒΟΠ6 668565 αὖ 
νοτΥ αγγ ασθ. Το Ρραγ {ο ὑλεῖτ οἀποαίίοη, απά {ο Ἠπά ἔποπι 
ἴιο πιθαη5 οἱ βίαταηρ ἵπ Π16, 15 ἴμο Ἠπέ οἳ ο ἁπίγ αοκπουν- 
]εάᾷσεά ὮΥ ἴο Ῥατεηίδ. ΑΙ Ῥειδοπαἰ οχεΓγοἩ, εἰ ἀϊτεοῦ αί- 
επηρίς αἲ φαροτἰπίοπάἶης {1ο ἀεγε]ορπιεηί οἱ ύἶιο Ιπίε]]αοῦ, οἨ 
αἱ Ιπβποεποῖης πο πιοτα] οΏαγαςίεΥ, 8Τ9 ϱΊνοη πρ 35 Ἠορο[θβς, 5 
α ἰαθ]ς {ου ν]ΙοἩ {16} ἨαΥο πο ΙΠοΠΠαΙΟΗ, πο ππθ, ΠΟ Ο6ΟΠΙ- 
Ῥείεπος, α ΤθβΡοΏΒΙΡΙΠΗΟΥ πἩΙοἩ ἴΠαογ πΥΏοΙΙγ ἀεο[μπο. Τὸ ποα]ά 
Ῥο πο] 14, ἀεο]μηϊης μῖς ταβροηβΙΡΙΠίγ, ἴΠεγ ποπ]ά ἆεο]ῖπε αὖ 
{ιο 64116 «πιο ]αί οτι γΠΙοὮ ἴπ1δ ΒοΨΒ α5 α βἰτιοί, ]ορῖσα[, 
Ιπον]ίαΡ]θ οοΏβθ(ΊἹθηςθ. 

Τ]ο Ῥταα]ς πρ οἱ πο {αΠΙΙΊΥ, 1ο 1ο88 αἲ α ΥεΤΥ δατΙγ Ρροπιοά 
οἳ αἲ] 15 Ῥοεδύ 1Πῃπ6ποθΒ, {ο 6ν1]5 {ο {ιο ρατεηίς απἆ {ο {ο 
ομΙ]άτεη (λαῦ αγ 115 6ΟΏΒΘ4ΊΙ6ΠΟΘΒ, {Πε ποτα] αΙεπαίΙοη Ῥείπθεῃ 
{αίμεγ απά 8οη ηἩΙο {οΥΠ1Ι5 8ο δίκης α Γεαίιτο οἱ Ἐπορ]βΗ 
βοοΙθίγ, ο Ῥτεσοσίοιβ Ἱπάερεπάφηπος 1π {να οἨΙ]ά νο {1ο 
ΒΥβί6ΠΙ {98ί615, ἴπο οἑΓοἱοβ6ηθΒς οἱ μπει οπη 56]{-άΙδοῖιρ]ηθ 
ΨΠΙΟΗ 16 {οβί6ΥΒ 1Π {ιο ρατεηίς, 1ο νΙάο σ1{ πΠΙο 15 Ῥ]αοθᾶ 
Ῥούνοεη {1ο πο Ὦγ απ οάποαίοἨι αἰπιοδύ οχο]αβίνεΙγ ἆθγε]ογ- 
1ης ἴμο Ιπίε]]θοί οη. εἶλθ οπο Ἠαπά, απά ο εητο 4ΏβεποῬ ΟΕ αἲ] 
οπ]αναιοη οἱ ἴλο Ιηίε]]θοί οἩ {ο οίμου, 8ο {λαί 1ο παίιτα] ἵπ- 

ἴετνα] Ῥεύπεεη οηθ ρεπεταίίοη απά αποίᾳοτ, {Πο παίπτα] νιάεη- 
Ίηρ οΓίμο ὑΠοιβ]ᾗίβ οἱ πι8η, 16 αγβοΙα]1γ Ιποτθαβδε(---α]] εἶπθβο 
ου]]5 αἀπαῖί Ῥαΐ οἱ οηΏθ Τ6ΠΙΘάΥ, ΨἨΙοἨ 16 869ΙΩΒ Ίορε]εβΒ {ο Ῥτο- 
Ῥοβ6, Ῥαΐ πἨΙο] 16 ΙπάΙβρεηδαΡ]ο 1{ οάποβίΙοη 16 {ο Ῥο 5ο οἩ 1{5 
τισΏί {οοῦηρ. 1 15 πο ἀθβίτισοη οὗ οἳχ π]οἰο Αγβίοπι οί 
ἀῑδίαπί 5ο]οο] οἀποαίοἨ, πΝΠθίλει έλοδο βοηΏοο]ς Ῥο Ῥτϊναίο ΟΥ 
ραρμο. ἜΤῃο ]αρί ατα, Ι Ῥε]σεγο, α 1955 ον!] (ματ {πο Βται, {οτι 

{πο 1αγρ6Ώ6Β8 οἳ 1ο πάτηβοτς (]ιαῦ {Πεγ Ὀτίηρ ἰοσεί]ετ, απά ἴ]ο 
οοπιραχανο Ἠθα]{(ΠΙΠΘΒΒ οἱ ἰοπο. ἘῬπί Ῥοίμ τηιβὲ ὃο βπορὺ 
ΕΝΑΥ. Απά 1 αδ]|κοᾷ π]αί 15 {ο τερ]αοθ {Πθτη 1 εἰοι]ά απΏβ Ίος 
---ΘΙΘΓΗΙΠΡ {ο ἴπο ἀΙβαποίοη ψ/ηΙο] 16 ηΟΥ ππῖνεγβα]]γ ἆγανντι 
Ῥούποση ΙπβδίγμοβοἨ απἆ οάποαίοη----ελαῦ πγλ1]8ὲ {ου ΙπβίγαοίΙοη. 

απΠά 5ἱ19Ἠ ἀ1δοΙρ]ηθ 85 ηΘΟΘΒΡΕΤΙΙΥ αἰίοπάβ ΙΠΡίΥΠΟΙΟἨΣ, απ β4ο] 
Νοἱθβοπιθ ΙΠβΙΘΠΟΘΕ 85 ποοθββαΙΙγ Ῥτουθθᾶ {γοπη α α]] αααΠ- 
Πεά Ιπβίγποίος, 1 δΠοι]ά ]οο]ς {ο πο οβίαΡΠβΗπιοηί οἳ ἀῑθίτιοί 

β0Ποο1β, αἲ οοπγοπ]οπί ἀΙδίαπορς, αἲ πΏΙο]ῇ Ιπβίγαοοπ ϱΠοτ]ά Ὦο 



ὅρὃ ΕΒΒΑΥΡ5, 

ρνεη, {οΥ αἀποαίίοτ 1η 165 δἰγιοίθγ απά Ἠ1Ρ]6Υ 6οηβο Τ ϱ]ιοι]ά ἆθ- 
νο]νο 1{οη {1 ρατοηί5. Ὦοιβ/1685 {116Υ ατε 11] απα]βαοἆ {ο ππάετ- 
ίακο 6Υεη 0115. 1 Κπον πο ΠΒΥΕΥ {0 0Π15 οῬ]εοίοπ Ῥαί ειαί (]ιθ 
86η59 οἱ {ποαῖγ ἀπίγ πιαδί τον1νθ, ἴΠΘΥ πιαδί απαΠ{γ (Ππετηβε]νοῬ. 
Τη α]] 98568 {16γ οαη ᾳπα){Υ (Πεπηβε]γεβ πιοΤαΙ1Υ, 1Π Υετγ {τ. 
ο πια]οπίγ, 0119Υ οοι]ά απαΠ[ «πεπιβδε]νεῬ Ιπίε]]εσίαα]]γ {οτ 
βαρετιμίεηάςηοθ, ποί {ογ ἀῑτθοῦ ΙΠπβίποᾶοηή. Ἠοπ Ἐπρ]ῃςῃ 
Ῥατεπίς αγθ ἴο Ῥο ππαάθ {ο {66 0115 τεδροηβΙΡΙΠϐγ 15 α ἀῑᾷετοπί 
ᾳπεβοη. 

Οοππεοίεά ψΠ(Ἡ 085 Ρροῖηί 15 αποί]ετ, ἴΠε ῬοβΙΠοη, ν7., ο 

πο ΙηβίγιοίοΒ, Ὦ}Υ πηαίενοτ Πο ἴΠεγ πιαγ Ῥο ἀεβίσηαίεά. 
ΦΟΠΙΘΊΤΗΘ ΟΥ οἴἩθγ θ ΠΙΒΥ Ἠογρο {0 866 απ εἀποαίοπα] 5ετνῖσθ 
ἀπ]γ ογσαπ]φεᾶ, πΙ{Ὦ 1{6 ΠΙΘΟΠΙΡ6Τ5 Ῥτορετ]γ οα]]εά απά απί]ο- 
τ18εά. ΙΙ α Ῥοάγ 5ο οοπβαίθά ση] Ἡθ πο ἰπεοτείσα] 
σπ]άαπορῬ οῇ οάποαίθοη. ἈῬοθύπεεη {Πεπα απά ἴο εἀποαίεᾶ {πετ 
π]] Ὦο πο αΠΙΔΡΟΠΙΦΠΙ, πο οἰαβηίησ οἱ Ιπίθτοςί5. ἘΤ]αῖν {απο- 
“ἄοπςβ ψὴ]] Ῥο Ρεγπιαποηί νηἵἩ το]αίῖοη ἰο {ο οἀποκίθά; 6ἶπεγ - 
]]] ἀῑτοοί]γ Ἱππρατί 0]λοῖτ ἰθασΒΏΙης ἴο {1ο Υοιης, ἴΠ6Υ ψ!]] Ῥο 
ᾳπαμβεά {ο αἀνίδο απάἆ Ιπῄπεηπςρ ἴμο οἴμζεητ ἵπ Ἠϊβ π]ο]θ 

116, . 
ἘποιρΏ οἩἨ 0118 Ῥοϊπίό; Τ αἶτπι ταίπετ αἱ α ο ΙοΙβπη οἳ πο 

εχΙδης, ἴΏπη α 5κοίο]ι οἳ {1ο Παίατε, οτάετ οἱ (μησς. Τ]9 
Ῥγεδεπί Ῥοάγ οἳ ΙΠβίγαςίοτβ 18 1Π πο 5ᾳο]Ἡ Ῥοβίήοη. ἜΤηενο ατθ 
εχοερίΙοΏΒ, Ῥα6 85 8 ϱοηπεία] τα]ο {Παιγ Ππῄπεποθ 988868 γη] 
πο Ππηπιθά]αίε οοηηΘοοΟΠ. Ἐδοαρεά Ποπῃ 5οΏοο] απάἆ {γοπη οο]- 
Ίερα, ίμο Ἐπρ]ΘΗπΙαη ΟΝΏΒ πο οοπίτο]]πρ 1πῃαεποῬ οἨη ἴ]θ 
Ῥατί οἱ έΊιοδο απάςτ η ηοπη Ἡε πας ίΠετθ Ῥ]αοεά. Απά α5 α οοἸ- 
βοηπεησθ οἳ 18 βίαίο οἳ (Ιησ6 {Πο οἀποαίοπα] Γαποίίοῃ 18 
Ῥ]ασθά ΥετΥγ 19η 6Υσεη γεί ὮΥ ύμο ναξί πια]οτίγ οϐ {Πο ϱο-οα]]εά 
εἀπσοαίεά οἼα5βε5 οἳ ΕΒπρ]απά. Τπίο ἴ]θ οπάβαο5 ο{ ὑμ]5 1 4ο ποί 
οηίθγ. 1 Ῥαβ5 {ο {1ο ὠητὰ Ῥοϊηί. | 

πι τορατά {ο {1ο πρβ παρ]ί, ποτε 81Θ 8ΟΠ16 ΠΘΕΟΠΒ 

οη πἩΙοἩ Τ ποεά πού {οποἩ. ΜΥ επίῖτο ἀἰβδεπί ἤοπι {πο γΙθβ 
Ῥτενα]εηί Ἠαβ Ῥθεη αἰτενάγ οχρτοββδεᾶ. ἘῬπί ἵη {ο ρεπηοτα] 
σρΙΠέ οἳ ο ΙΠβίγιοΏοη ϱΊγεη {Ἠετο πεθοάβ α βτεαί οἨθηρο. 
Τμε οῬ]εοί οἱ αἲ] οἀποαίοη 16 οογγθοί]γ ϱΊνεη Ὦγ Ατιβιοί]ο α8 
Πιο βίάησ {πα ο1άσεη {οτ Ἠ]5 Ῥοβίάοητ 1π α[ίογ 146, ἔοτ 158 
ΠΙΘΠΙΡΘΙΘΗΙΡ 1Ώ {Πο βίαΐο. ΤΠ 8εηβο ο οἱ ΙσεπδΒῖρ 18 {]ιθ 
Ῥαβῖ5 οἳ Απβίοί]ο βγείύεπι, 45 16 Ὑναβ ο ποβρ]θ εἰεπποπί ἴπ 

νο 

ο. 
4. . 



ΕΡΌΟΑΤΙΟΝ. ὤὄ9οὃ 

Ῥ]αΐο”5 βοοϊα] 611918. Ῥιαό 15 8εη5ο οἱ ο 1ήεηΡΗΙΡ 16 ἵπ οἩς 
ΒΥςίθΙηΡ ἵπ {Πο Ῥγενα]επίύ ἰΠεοτίοῦ απἆ Ἰαηφπαρε, 1 ἆο ποί {δαν 
ίο αβίττα 1{, νγ]ιο]]γ Ιρποτεά. Ίο ἰα]]ς οἳ Πίάπς 8 πια {ΟΥ Ἠ18 
ῬοβίίοἨ ἵπ Π{6, οἳ απαβ]ΗηΡ Ἠϊπι {ο πια] ἨΙ5 παΥγ 1π ἴῃο 
ποτ], οἵ 6Υεη οἱ ἀοῖπρ Ἠϊβ ἀπίγ 1Ώ (Πο βίαίθ ος 9 0ο π]ΏΙοΏ 
6οἆ Ἰαβ οα]]εά Ἠϊπα. πα; Ῥαί 1η αἰ] μς Ιαηραασο ἴἼετο 18 
ηΟ ΏΘΟΘΒΒΒΣΥ 5εΏ56 οἱ Πῖ5 Ῥαΐπς α οΙΖεΏ, πο {εεΙης οἱ ναί 
ῬτοάοπιίπαποῬ οἱ Πο βοοῖα] οΥεΓ 1ο Ιπά]νιάαα] ροῖπί οἱ σ1ευ;, 
ο υμαί ποεοθββΙίγ οῇ {Πο ἀεγοίοῃ ος {1ο γατΙιοΆ5 Ῥαγίδ {ο {1ο 
πθἰίατο οἱ ἴ1θ ν]ο]θ, οἱ ἴ]θ οΙ4Ζ6ἨΠΒ, ἴλαί 15, ἰο ἴπο Ῥοάγ οΕ 
πο {ΠεΥ 4Τθ ῬογίοἨηδ, ὪΠΙοὮ βίαπάβ οπύ 8ο οοπβΡΙοΙοιΒΙΥ 1Π 
πο 5γδίεπης οὗ ιο ἄτθε]ς ΡΗΙΙοβοΡρ/εῖΒ. 

Τί 19 α 5οππᾶ οῬΏ]εοίοη ασαἰηδί ὑλο Ἠοπιαη ϱπηρΙτο ἰλαί 16 
οχογοϊβεά {ἴοο ρτεαί α {9106 ο οοπιρτθβδίοη οη. {ο ἀῑ[ετεπί 
ης ΙοπαΠ ες 10 Ιποογροταῦεά. Τ]Πο τοπιεάγ {οτ πῖς πεα]κησςς 

νας {οππά 1Π (9 νιο]οπί ἀιρταρᾶοη οὗ {παί ναδί νηο]θ, απἆ 1{8 
ἀἱββο]αίοη ΙΠίο 108 ΒΠΙΕ]Ί6Υ οοπιροπεηπί Ῥρατί. Τί πήρῃί ο 

ἀγροά α5 α 5οαπἆ οῬ]εοίῖοη {ο ἴμο ργθαῦ Ἰπςάοπι5 ο Επτορο, 
Όλαί {Π6Υ ἴοο Ρ1655 ἨθανΙ]γ οἩἳ {αΙΓ οοπιροπεπί Ῥατί5, ἰμαί {ο 
β6οΊΥ6 {Ἠθ ηΘΟΘΒΡΑΥΥ Ῥο]άσα] οοποθηίταΠοη ἴΠθγ Ίαγο Ῥεεη 
οβ]σεά {ο δαοτίῇορ ἴΠο ΤΠΕΠΙΡΏΟΤΕ {ο ἴπε Ἠθαᾶ, απά {ο οἶιθεἷς αἲ] 
οισεη {ο απἀ {θεΠης. Ἔπο τεπιθάγ 1] Ῥο {οαπά {οτ 18 
Ἠ/Θ8ΙΠΘΡΡ ἵπ {Πο βΥδίοπι ΡΥ α ἀἱβδεο]αίοτ ος {Ἴθβθο ΟΥΘΙΡΤΟΨΏ 
ασστοραίο5, απά α οοηβεᾳαθηί 1Π0Γ86859 οἱ υΙ{αΠίΥ ἵη 1ο Ῥατίβ 
ΠΙΟ] 6ΟΠ1ΡΟΡΘ {Πθτη. Α5 19 παίίοπα] {οοµηρ βαρεγςοἆθᾶ (ο 
Ἱπαρογ]α], ἔ]ο οἵιγ υπ] 1π 15 αγη Φιρεγοεάο {ο πα[ίοη. 

Ίη αΏΥ 6859 ἴΠετο ποθᾷ5 α τονῖνα] οἳ {Πο βοοῖα] Ρροῖπί ος 
ν16ιν, 8 ΤΘύΊΤΏ {ο πο Ῥομίσα] 11θοτγ οἱ εάποαίοπ. Τ]ηή5 πιαβδ 
Ῥο νε αρΙΠέ να 1Π{οΥΤηΡ {1θ γγηοίθ, απά {τοπ (15 Ροῖπί ος 
νΙ6Ν πηαβί αἲ] ο ᾳπεβίοηΒ 5 {ο ψ]αῦ ε]α]] Ῥο {παρ]ί Ῥο 
θηΏβπειθά. 1 οαππού η] ἰμαί Πο αΏΑΒΨΙΘΥ πνΙ]] Ῥο {ανοιταῦ]θ 
{ο ο οχἰδίῖηρ βγείοτα. 1 οππποῦ Ότι ἐλ]π]ς ἐλαί αἲ α Ῥοτίοά 
οἱ 9 πεη ια {αου]ῆες αγο {1081 απά ο οὐβεινίης Ροψετθ 
Ίκθεη, πμεη {ο αἰίαῖη α Κπον]εάρο, Τ ο]ου]ά ποί βαγ, ο{ οΟΠΊΠΙΟΠ 
(μ]ησς, Ῥαΐ οἱ (μπρς α5 ορροβεᾶ {ο πογάς, 15 8Π Θ48Υ ἰαδ]ς, {ο 
Ῥοπειβ οἳ οἈβογναίίοη αγ πορ]εοίθά, απά {1ο βἰπάγ ο{ ποτάβ 
ἴ]λο οηΙγ οπὀ Ῥαγβιθά. Το «οπβθαπεποθ 18, ἰλαί πο αγθ 16Π:, 
α α Ἰαΐο; ρεῃοᾶ, απά γι ρτοαί ἀΗΠου]ίψ, ο Ῥίος αρ, αν 
πθ οαἩ, Κπον]εάρο π]ΙοΒ πηρΒί Ἠανο Ώθοη οαβ!ί]γ ραϊποί, οἵ νο 



ὤν4 ΕΒΒΑΥΒ. 

τοπηαΙη Ισποταηύ οἱ ο π]ο]ἰο οοπβααοη οἱ νε νοτ]ά ἴπ 
π ΠΙΟ] πο Ἠνθ, 1 1Π οοπιρθοηβαοη {οΥ (15 16ΠΟΤΑΠΟΘ, 611οβθ 
πο 8ο οἆασοαίεἆ οη 1ο Ῥατο ο]αβεῖσοα] βγδίετη Ἰαᾶ, αοοοτάῖης 

{ο {πο βοίβῖοη οη. ]ΙοἩ 16 τοβίς, {λαῖτ {αβίο ταἰβεᾶ, ἐπεῖτ ]πάς- 

πηθηῦ απά {1θίγτεαδοη βἰγεηρ(επεά, 16 πετο βοπιθίμήτς. Τποιρ]ῃ 
6νΥοΏ ἴμεη 16 γοτ]ά Ὀθ πθοθΒΒΥΥ {0 Ρ{οΥο (λαί {ιο Ισποταποθ 0Ἠ 
οίπετ Ῥο]ηίϐ 15 α ΏΘΟΘΒΡΑΙΥ οοπ(/11οη οἱ αἰίαΙπΙηρ {Πεδε αἆναη- 
ίασθ8. ΤἨΠετο π]αΥ Ὀ6 ΒΟΠ16 βΠρ]λί αἀγαηπίασο ραϊπεᾶ 1η Ῥοῖϊηί 
οἱ ἰαδίθ, ἴποαρΏ 1 ὑµπ]ς πο εβεοί 1 πποτο ο[ίθη 6ΥεΠ Ίετο 
ραπίθτα (Παη α ΠΙαΠΙΥ οοΓγθοίηθΒ. ΕῬπίέ Τ απι οοπν]ηοεᾷ λα 
πο Ἱαάρπιεηί 811615, απά ἰ]αί ο τθβδοηίηρ Ῥοπετβ αΤθ 6Π- 
{οοῬ]εά, απά ναί Πογο 15 αοοοτάΙηρΙγ πο, τα] ουπμαρλαὸ {ος 
πο ἱρΏογαηοθ οοπαρ]αϊηεά οἱ. 

Οµπ βοο]α], Ῥο]βάσα], απἆ Ἠϊείοτῖσα] ᾳπεβᾶοΏς, οἩη αἲ] ἴιθ 
άρον ροϊπίς οἱ πιοταῖβ, 1 Ῥο[ίονο εἶναι ἴἶνο τηα]οχ]ίγ ο {Ίιοβο 
πο 8ο 5αΏ]θοίθί. {ο 11θ βο-οα]]εά αἀγαπίαρος οἱ α ε]αρείσα] 

εἀποαίοη, 419 ἀεβοΙοπύ 1π Ἱπάρπηθηί, πού οἱ οοπτςθ Ποπι ἴ]θ 
παπί οἳ Γαοπ]άθς, Ῥαῦ Ποπι πο οταπιρίηρ (επάσπογ οἱ Πιαῖτ 
οἀποκίοη. 1 Ὠαυο πο ΠΙ5Η {ο 18ο Ἰαηρααρο {μαί τηαγ ο επά, 
Ῥαΐ Τ Ἠανο παίϊο]ιθά {οΥ γθαΙΦ {1ο ῬτουθβΒ α5 αἲ Ῥτεβεπί οαυγ]εὰ 
οἩ, απά ἴπθ ΙΠΠργθβδίοη Ι6[ οἩἳ. ΠΙΥ πηϊπά 18 ἐἶναί οἱ 155 σεποτα] 
{αϊ]ατθ. ἜΤἨοτο 15 α ἀεπιαπά {ου βἰγεηρί] οἱ οματαοίθς 1Ώ οοπι- 
Ῥϊπαίοη ση Ὦ Π1ΡΏ Ιπίε]]εοί, απἆ παϊί]λεγ ἴπθ οπθ ΠΟΥ {ιο οἴ]ετ 
ατο Γοβίεγοά ὮΥ ο Ῥτοβοπί βΥρίθπι, {πο οΠΙγ ἀἱῄενοποςρ Ῥείΐης 
Οναί πο Πγδῦ 196 αὈφο]αίε]γ ἀ1δοοιταρεά. 

ΤΗΕ ΕΝΕΟ. . 



ΡΤΑΝΡΑΠΡ ΡΟΟΚΡ 

ΕΌΡΙΙΡΗΕΡ ἘΥΧ 

Ι0ΗΝ Ἡ, ΡΑΠΒΚΕΗ ὦ 5ΟΝ, ΤΟΝΡΟΝ. 

Τι Βραπίδη Οοπαασδί ἵπ Απποτίσα, 
θπά 155 Πο]αίίοπ {ο ενα ἨΙδίοτΥ οἱ ΒΙανετγ 
Άπά {ο ἴπο Εονογηπιοπύ οἱ Οοἱοπίθ. ΒΥ 
ΑΕΤΗύσΗ ἨΕιρβ. Τοἱβ. 1, απᾶ ΤΙ. πα 
Μαρα. 289. 

Έουνς ἵπ ἔο Ῥνιποιρα[ίας, Οτίπιθα, 
- απά Οοππίγῖθς αἀ]αοοηί {ο πο Β]αοίς Βεα, 
ἵπ 1890-6. ὮΥ Τιογᾶ Ὦπ Ἐοβ8. 48. θ4. 

Ἰωαπάς οἱ ιο Ῥίαγο απ ἴλο Έτοο; 
ου, Τγανο]ς ἵπ ΟαΡά, έἶνο Ὁπϊιθᾶ Βίαΐθ, απά 
Οαππαᾶα. ἙΥ ο Ἠοη. Η. Α. ΜσιἉαχ. 
Ίππο οἱ. 1 Ταδίχαάοπβ απά Μαρ. 219. 

Οσ[ονά Έδραγ», Ὦγ Μαππῦαις οἱ ἴ]ιο 
ὈπϊναγβΙίγ, Οσίανο. 78. 64. 

Οοντην!Β: 

:Ππιογείΐζις απᾷ έλπε Ῥοείίο Ολαγασίογἰδέϊον 
οὗ Με 4ο. ὮΥγ Ν. Υ. ΒΕΙΙΛΕ. 

Φιῤφεκέἰοπ8 0 ἔλιε ὀεκέ ΠἹοαπ8 ο Γεαο]νίπ 
αρθεί, Ἠϊδίογ. ἙΥ 3. Δ. ΕποῦνΕε. 

“Αἴβεᾶ ἄε Ἰιιδεεί. Ὦγ Ἐ. Τ. ΒΑΙΘΕΑΝΕ. 
ε Ῥέωγαϊίέν ο) Ἠγογίᾶε. ὮΥγ Πσνατ ὅ. 
Β, ΒΜΙΤΗ. 

Φεγείαπ Ιέεγαέωγε, ὮΥ Ἡ. Ὦ. ΟοπΕΙΙ.. 
Ορἵπιε απᾶ ὃς Ἑωσευεον. ΒΥ πο εν. 
ΤΠΟΝΜΡΟΝ. 

Ίπε Λεἰφλθοιγ]οοά ο Οα/ογά απἆ ἐς 
ἄεοϊοφη. ΒΥ ἆοἩπν ΡΗΤΙΜΙΡΒ, Ε.9.8. 

Ἠεφείε «Ῥλίοεορ]ιψ ο ίση. Υ Ὅ. 0. 
ΒΑΝΤΏΑΣΒ, 

Οᾳ/ογᾶ δέιᾶΐεδ. ὮΥ Ἠον. Μ. Ῥαττιβον. 

Οαπιρη]άσο Τϊδδασς, Ὦγ Μεπιθοις οἱ 
ιο Ὀπινετβϊγ. Οείατο. 

Ἠ βίο οἳ Ἐπσίαπά ἀπτίπς ἴ]α 
Τεαῖρη ο εοτρο (]ιο ΤηΙτά, ΒΥ Ἠ. λρρεν, 
Μο, οι. 1. 128. 

Απποίαίοᾷ ἘάϊΠοπ οἳ ἴο Ἐπσ]ίς] 
Ῥοείβ. Ὦγ Ἠοβπκτ ΒΚ. Τη πΠΙΟΜΙΙΙΥ 
γοἱαπιθβ. 28, θᾷ., ἵη ο]οίμ. 

Ὀνγάει. Τητεο Ὑοἱαπιο. 75. 64. 
Οοπρετ. ΄ δι Βε]εσίίοης {γοπι 

Τ]ογά, Οοΐύΐοα, Ἔτοοκο, ἨῬατπίῃπ, απὰ 
ἨἩαγ]ογ. Τηγεο Ὑο]απιεβ. 75. 64. 

ΒΗΤΟΥ, ΜΙπου Οοπίοπιροταποοιι5 
. Ῥοδίβ, απᾶ Τιονᾶ Βποικπατοί. 35. 64. β 

Φοησ5 Ίτοπι πο Ώνταπια[Ιςίς. 
28, 64. 

ἱν Τποπας Ἰ/γαίζ. 395. θ4. 
ζομη ΟἸάμαπι. 395. 04. 
Ἑάπιαπά Ἰλ/α]]ετ. 95. 6. 
Οπαπσον.. Υοἱς. Τ. ο Υ. 35. 64. 
Ἡ, 

Ὃ ώρα. Ἔπιο Ὑοἱαπιος,. ὄν. 
ΒΠακδροαχο”5 Ῥοεπις. 35. θ4. 
Ῥυί]ετ. οι. 1. 95. 04. 

Οοπαραπῖοης ο{τήΥγ βολιάθ. ΟΠιεαρος 
ἘἨάϊίοἨ. 98. 64. 

Ἐπιοπά» ἵπ ΟοπποΙ]. 0πθαρετ ΒάοἩ. 
ο Ἕπο Ὑοἱθ. 99. 

Έβδαγς υτ]σθεη 1π Τηζετγα]ς οἳ Ῥι5]- 
Ἠθ88. Βἰχίῃ Εάϊίοη. ὅ8. 

Ὀκοίο]ιες οἱ ἴ]ιο Ἠ]ςίοιγ οἱ Ἐπσ]ϊδ] 
Παεταίατο. ἙΥ Ἠ. Ὦ. Όοννεα. 

Το Ῥθηδες απά ἴ]ο Τπίε]]οσῦ.' 
ΑΤΕΧ. ΒΑΙΝ, Μ.Α,. Οοίμνο. 158. 

ΟΙ ιο Ῥ]ατα]όυ οἳ ἸΓοτ]άδ: απ 
Ἐββαγ. Ῥουτίλ Ἐάϊποι, 68. 

Τ]ο ΜοαάπίογταπεαἩ : α ΝΓοπιοίτ, ΡΙΥ- 
βἰσα], Ἠϊρίοτῖοα], απἀ ΔΝαπδσα], ΒΥγ Δά- 
πηγα] ΒΜΥΤΗ. 1505. 

ΟἸοϊδίοι Ἰμίο οἳ ΟΠατ]ος ἐ]ο πι]. 
ΒΥ Ἠ. Βτιπωνα, Μ.Ρ. Τπινὰ Πάϊαον, 88. 

Ὑε]αζᾳπεᾷ απά Ἰῖς Ἰουκς. Υ Ἰ. 
. Βπιπμνα, Μ.Ῥ. ὔρ. 

ΑΠΠαΙ5 οἳ ἴλο Ατκίς οἳ Βραϊη. 
ἙΒΥ Ἠ. Όπππ]μνα, Μ.Ῥ. ΤητοῬ Ὑοἱβ. «9 9. 

Ἐπποίρ]ες οἳ: Ῥο]δσαι ἛἜσοοποπιγ. 
ΒΥ ᾱ. Ότυλατ ΜΠ,. Τμιτὰ ἘδιάοἨ, Έντο 
ὙοἸαπῃθΒ, Οοίανο. 908. 

γδίοπι οἳ Ἰμοσίο. ἙΥ ἰ]ο 5αϊο. 
Ο0πεαροεν Ἐάϊποηι. Ἔνο Ὑοίαπιςβ, 208. 

(οεί]ο Ορίπίοι ον ἨΝαπ]απα, 
1ή(ετοίπτο, Βοοπος, απᾶ Ατί, ὃς. θ4. 

ΤἨο Ἡοπιαπ αμ το ος ο Ἰορῦ. Ἡ 
Έοιαν Τιοοίατο». γ Ἡ. Οονκακανα͵ Μ.Α., 
Ἰαΐο Ῥπίου οἱ Ὑγαάμαπι Οο]]ορα, Οχ{ονᾶ. 45, 

Οµ ιο ΟτοάΙδΙέγ οἳ ἴιο Βατ] Το- 
18Η. μας 0 Ἑγ ἴπο Ἠ]ρπί Πο. Βινς, 

Ο. ΏΕΥΙς, Ρατί,, Μ.Ῥ. ἌἜνο Υοἱβ. 8908. 

Οπ {ιο Μεί]ιοάς οἳ Ομβοιναίίοπ απά 
Ὁ. Πθαβοπῖηρ ἵηπ Ῥομάσα. Ἐν ΒΙτα. Ο. Ίνα», 
Ῥατί, Μ.Ῥ. ΈἜνο Ὑο]απαθβ, 288. 

Οµπ ο Ἰπβπεποο οἳ Απἰμονογ ἵπ 
Μαἴΐενς οἱ ΟρΙπίοη, ΈΥ {19 ϱαπῃο, 105, 64. 

Ἠικίουγ οἳ ιο Ἠγμίς ΜΙπΙδίηγ οἵ 
1800, {ο ιο Ῥαβεῖηρ οἱ {πο Ἠοίογπι ΒΙΙ. 
ΈΒγ ο. Α. Ἠοκβύος, Μ.Ῥ. Ένο Ὑοἱς. 288. 

Ἠιρίουγ οἱ Νοτπιαπάγ απά οἳ Έπσ- 
1ημᾶ. Υ Βὶτ Ἐ, Ῥλιαπλνα, Ὑο]. 1. 215. 

Ἠιδίοιυγ οἳ Έπιαι Ὦγ ἆ Ῥγ Ἡ, 
ο, Μ.Α.. οι δν 64. ἵ 

μη Ἰμεοίαγαβδ΄ ον. Ῥο]ίῖσοαὶ 
ἘςοποπῃΥ. ο ἨΓΠΑΤΕΙΣ, Ὀ.Ὀ., Αγο- 
Ῥίβλορ οἱ Ώαρ]Π, Ἐοισί] Ἐάίμον, 8Α. 



2 ΒΤΑΝΡΑΗΡ ῬΒοοκβδ ΡΌΟΡΙΙΡΒΗΕΡ ἘΥ 

ιο Τηβίπιίος οἱ δα; κ. 
Ἐπρ]ϊκα Ἰπαοάσείίοα, χωπολαδίοτ, απᾶ 
ΝοίθΒ. ΒΥ Τ. Ο. ΒΑΝΡΑΕΒ, Μ.Α. 158. 

γαττοπίαπαδ: α ΟτηΙσαὶ απά Η]δίο- 
τ]οα] Τηχοποἳίοη {0 ἴο βαᾶγ ος Όπε Τιαίῖν 
Τηριβρθ. ΒΥ 1. Ἠ. ΏονλΙβΦΟΝ, Ὦ.Ὀ., 
Ἠεαά Μαρίετ οἳ Έατγ Βολου], Βοσοπά 
ἘθιπονἨ. 148. 

Τ]ιε Νε Οναίγ]ας; Οοπίπραίίοης 
{ογατᾶδ α Τηοτθ  οσυγλίό Ἐπον]εᾶρο ος 
ια ἄτεε]ς Ἱαπρια Βγ Ὃν. ΏΟΝΑΤΡΒΟΝ. 
Βοοοπά Ἐάϊπον, έν. 188. 

Αποϊειι απά ἸΜοάστα Ἐϊδι Ταΐ]ο. 
Έγ {πο Ἐεν. Ο. Ὦ. Βλρπλν, Μ.Ἐ. 195. 

Τιεανες {Τοπι {ιο Νοίοε-Βοοἷκ οἵα Να- 
ἐαταᾗςί, ΒΥ 1. Βπορα τε, Ε.Ε.5. 109.64. 

Ῥιδουιτ5δο οπ ἴλμο Βίιάϊε5 οἳ {μα 
Ὀπινεγβιίγ οἳ Οαπιρτῖάρο. Ἡγ Ῥτοίθβον 
ΒΕΡΑΠΊΙΟΚ, Μ.Α. Ἐπιλ Ἐάϊπου, 129. 

Τιοσίιταο5 οπ. ΕάποσίΙοι, ἀε]ινοτεά αὖ 
- μα. αἱ ΤηβΜΜαίίομ οἱ ἄτοαί Βσίκαῦη. ΒΥ 

ἨΕΝΕΙΙ,. Ῥτοίθββουν ΤΣΝΡΑΙ1,. 
Ῥπος Ἐλπλταγς. | Μτ, Ῥλαπτ. 
ὍὌντ α. Ἡ. Ταταλν. [| Ὁν  Ἠ, Β. ΗΟΡΑΡΟΝ. 

Ὅν, Ώλυβανσ. 
Οπο9 Το]απηβ, ϐ68. 

Ἐ]επιοπί5 οἱ ]οσῖο. Ὦγ Ἠ.. ἨΓΗΑΤΕΙΣ, 
Ῥ.Ρ., Απομιορ οἳ Ῥυυήα. 49. θᾷ- 
Οοίανο, 10. θ4. 

Ἐ]επιοπί5 οἳ ἨἩ]ιείοτίο. Ἁγ ἴ]ια βαπιε 
Αιίποχ. 48. 64. Οείατο, 109, 64. 

Ἠ1δίουγ οἳ ιο Ππάποίῖνο Βοίεπος». 
Ἑν Υ. Ὑπενε, Ὦ.Ὀ., Ε.Ἠ.Β., Μαφίετ 
ο ΤτιπΙγ 0οἶ]ορς, Οπιρείάρο. Βεοοπά 
ἘάϊΠοη, τονυ]βοἆ. ἼἨνεο Ὑοἱν. 42 25. 

Ῥ]]οδορ]ιγ οἱ ἐ]ιο Ππάιοίῖνε Βοίεποες. 
Ὦγ ἴθ 8απιθ Αίμου, ἈΒθεοοπά ΕάΙΙοΝ. 
Έπνο Ὑοἱαπιθ. Οείανο. 

Τπά]οαί1οης οἱ ο Οτεαίογ----Εχίταςί5 
Ώτοπα Ὃν, ΕΥ ΕΙ 5 Ἠἰδίοτγ απά Ἐ]ί]ο- 
ΒΟΡΗΥ ο8 ΙπάαοίΙνο ΒοϊεπςθΒ. δν. 64. 

Μαπιαὶ οἳ θοσταρ]ηῖσα] Βοίεποο. 
Ῥλητ τΗηξΕ ἘΙΠΒΤ, 109. θ4., οοπ(αϊπίηρ---- 

ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΑΤ, 3ΕΟαΒΑΡΗΣ , 
ἨὮγ Ἐεν. Μ. Ο᾿Βπιεν. 
ῬΗΥΒΙΟΑΙ, ἄΕΟΑΒΑΡΗΣ. Ἐν τ.Ὀ. 

ΑΝΡΤΕΡ, Μ.Α., Ε.Ε.Β. 
ΟΠΑἨΤΟΘΒΑΡΗΥ. Βν ὅ. Ἡ. ὅλοκ- 

ΦΟΝ, Ε.Ε.8. 
ο ΤΗΕΒΟΒΥ ΟΕ ῬΕΡΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ΑΝΟΌ 
αΕΟάΒΑΡΗΙΟΑΙ, ΤΕΗΒΜΙΝΟΤΟαΥΧ. 
ΈΥ Ἐεν. Ο. α. Νποοιαχ. 

ΑΛί]α5 οἵ Ῥ]ιγαίσαὶ απἀ Ἠιδίοτῖσοα] 
εορταρΗγ. Ἐπρταγεά ΡΥ ὔ. Ί. Του πχ. ὅν. 

Ἐλαιπεπίς οἱ Μοταλ{γ. Βγ Ὦν. Ἠ/ΠΕ- 
ΕΙ... Τητὰ Εάμουι. νο ὙοἱῬ. 155. 

Ἰιοοίατες οἩ. ΗΙδίουιγ οἱ Μονα] Ῥλί- 
108οΡΗΥ 1π Ἐπρ]απά., ΒΥ Ὀν. ἨπενεΙ,. 85. 

Τιεσίιτε οἩ Βγρίοπιαϊο Μοταλγ. 
Ῥγ Ὁγ. Ἠπενειω,. Τ8. 64. 

Ἠ]δίοτγ οἳ {ιο Ώογα] Ῥοοϊαίγ, ο0ΠΙ- 
π]οᾶ {γοπι Οτιρῖπα] ΑιπεπΙς Ώοσυππεπίβ. 

ο. Ἡ. Ἠ ερ. Ἔνο Ὑοἱμπιθι. 908. 

ολ” ν σης ΒΥ ὔ. Ἠσδβε, ΗΙΝΡ. 

.. ο ἳ νά ΒΥ 
Όλο βα1ηο Απίλου. 19. 64. 

Ογε]ο οἱ Οεἱερίῖαὶ ΟΡ]εοῖς. ΈΥ Δά- 
πηγα] Ἠ. Ἡ. ΒΜΣΤΗ. Ἔνο Το. Ἠλι 
Ἠμιβίταίίους. «5 28. 

Ῥγ. Ἡ. Ἐ]επιοπίς οἳ ΟΠεπηϊκίτγ. 
ΜΠΕΗ, Μ.Ρ., Ἐ.Ἐ.Β., Ῥποίθββου ὃς 0Ἠο9- 
πήΘίτΥ, Ἐἴπρ8 Ὀο]]ομο, Τιοπᾶο5. Ῥατί Τ., 
οοπίέαπῖης Ολοταϊσαὶ Ῥ]ψδίορ, ει 25 
Τηαδίσαίίοης. 108, 64. 

Μαπιαὶ οἳ Ολοπκαγ. Ῥν Ἠ. Τ. 
Βπαντξ, Ε.Ε.Β8. Βικ ΕάϊΠοπ, πιαοὮ ϱἩ- 
Ἰαχροά. ἜΤνο Ίαχρο νο]ππιβ. 99 ὅφ 

ῬΙοίίοπΑτη οἳ Μαϊοιία Μοβίοα απά 
Ἐ]αχτωβογ. ἩΥ ὧλε 88πηθ Απίμοχ. 199. 

Ῥτίποῖρ]ες οἱ Μεολαπίςπι. ΈΥ Ῥτο- 
{6ββον γτΙπΙ5, Μ.Α., Ε.Β.Β. 158. 

Μεομαπῖος αρ [ρα {ο {ιο Αγίς. λε 
Ἡ. Μοκειαεν, Μ.Α., Ἐ.Β.Β., οπο οἱ Ἠετ 
Μα]εδίγ”8 Τπβροσίους οἳ Βε]ιοο]ς. 68. θὰ. 

Ἰμεείατεδ ΟἨ ΑΦΤΟΠΟΠΙΥ. ΈΥ 5.πΠ6 
Απίπογ. Οπεε8ρετ Εάϊμομ, τενῖδεὰ. 5. 64. 

Ἐ]οππεπίς οἱ Μοίαοτο]. ο ορη έιο 
Ιαΐο Ῥγοίθββου ΏαΑΝΤΠΕΙ1.. 
Ἔνγο Ὑοἱαπαθν. Ὀσίανο. 358. 

Οπ Τ]λαπάςς ΒίοΓΠΙ5, απἀ οἩπ λα 
ΨΜεαπς οἱ Ῥτοίεοίίπα Βα]ᾶῖω απᾶ ΒΗ1Ρ- 
ντ -μω αραϊηςί {ο Ἐβεοίς οἱ Τρ στα, ολ, 

Βνοπι Ἠλαηε, Ε.Ε.Β. 108. 64. 

Οοππεχίοπ οἱ Ναίιτα] νὰ Ῥήνιπο 
Ἐγαίμ.. ὮἘγ Βλυτν Ῥοψήτῃ, Μ.Α., Ε.Ἐ.Β., 
Ῥτοίθββοτ οἱ ἄεοπιείγ, Οκίονά, ος, 

ὉὈπαν]αίοτγ Τ]ι εἆ {ο ἴἶιε 
Ὅιβρογδίοηυ ος ο ος Ἰάμνν ν ον ο. 98. 

Ἰωεσίιτε οπ ἴο Ῥππαρ]ε απἀ 
Ῥντασίίςο οἱ Ῥηγεῖο. Ώ. Ὑαπεβον, Μ.Ὀ, 
Τ]ήχὰ Ἐδιμου, Ἔννο Ὑο]ιππος. Οοΐανο. 948, 

Οπ {ιο Ώΐδεαδες οἱ ένα ΚΙάπεΥ: {νεῖτ 
Ῥαίμο]οργ, ΏἱαρηοβῖΒ, απᾶ Τγοβίτηεηί, ὮΥ 
ΕΟΒΘΕ «ΟΗΝΒΟΝ, Μ.Ὀ., Αβεϊρίαπί-ΡΗΥ- 
ἰοίθη {ο Ἐηρ᾽8 0οἶορε Ἡορρί(α]. 145. 

Οπ Ἡριάεπηῖο Ραντ. απά Ομοοτα; 
ἠνεῖν Ῥεΐπο]ορβγ απᾶ Ττουίπενί, Πα 
Ἠοοοτᾶ ος 03568. ΒΥ {λε βαπιθ, 75. 64. 

Βίγηοίπτο απά Ἐπποβοις οἱ {να 
Ἠιππβη --.. Βγ Η. ἄχατ, Ε.Ἐ.Β., Ὄο- 
πποηβδίτα{οτ οἱ Απαίζοπιν αἲ αὲ δι, Θεονρο’ 8 
Ἠορρίία]. πιώ 64 Τ Ιαβίτα ους. 169. 

ΦαΠΙ{αΥΥ ΟοπάΙοπ οἱ μα ΟΗγ οἱ 
Τ,οπάοπ (τοσα 1848 {ο 1858). 1 Ῥτοίασο 
Ἀπά Νοῦθθ, ΒΥγ Σον ΒΙΜΟΝ, Ε.Ε.9., ΒάΓ- 
6εοπ {ο Βύ. ΈΠποταββ’5 Ἡοβρϊία]. 85, 64. 



ΙΟΠΝ Ἡ. ῬλΛλΗΚΕΗΕ ΑΝΡ 8ΟΝ, ἨΡΑΤ ΒΤΗΑΝΌ. 

Ῥ]ιγείο]οσίσαὶ Απαζομι απᾶ Ῥ]ιγίο- 
δν, Ῥν Ὁν. ο απᾶ Ίγ. ν.. 

παν, Ε.9.8. ΤΥ., Βεεοα 1. 75. 
Ῥατή ΤΠ. 78. Ὑο]. 1. 158. 

Οµ Μεαῖσα] Ἐνιάεπος απιά ΤεβίίπιοπΥ 
ἵπ 03568 οἱ Τπαςγ, ΒΥ Ῥ. Μλτο, Μ.Ὀ., 
Ἠ.Ἠ.Β. 98. 64. 

΄Τ]ιο ἘμΠοδορΙγ οἵ Τηνίης. ἙΥ Ησκ- 
ΒΕΗΤ Μλγτο, Μ.ΒὈ. Οποαρεγ Εάϊμοῃ. 8. 

Μα οπί, οἳ ἐῑιο Όνσαπςδ οἱ Ὀι- 
Ὃ ο ια νο, οι... 

55 6. 111Π8ΟΥ απά Πωαπαί]ο ΤΗ{6. 

οθγπιαι ἈΤιποτα] Ἰηαίοι5: απά ἰ]ιαῖτ 
Ἐπιρ]ογπιεπί {ογύιοΌατο οἱ ορτίαῖπ Ογοπῖς 
ῶηβοςβθῬ., ἙὮΥ Β. Βυππο, Μ.ΒὈ. 75. 64. 

Ῥραδπι, Τμαησιος, απά Τα. 
ώ Α. Ἠτυδον, Μ.Ὀ. 78. ” 

ἄοαί, ΟἨποπίο Ειοιπιαίάδπα, απᾶά Τη- 
Παπιπιαίΐοη οΓ (1ο ή οἴπίδ. ΒΥ Ἡ. Β. Του, 
Μ.Ὀ., Ε.Ἠ.Β. 78. 64. 

Ἠππετα]5 απ ἰλεῖν Ὀψεν. Υ ὐ. Ἡ. 
ΖΑ0ΚΡΟΝ,Ε.Ε.8. Πλ Ετοπββρίεςς. 75.64. 

Ἰοαοίιτεν οἩ ὨΏεπίαί ΡΙγ5ίο]οςσγ απά 
ο ἙΒΥ οᾖ. Ἴομες, Ε.8.Β. Οοτανο. 
γιαι 100 Ἠλαδίταίους. 128. 

ὈὍδο απἀ Μαπασεπιεπί οἳ Ατηηοῖα] 
Τεοίμ. ΒΥ (νε δαπιθ Ααίον. ὃν. 64. 

Ῥτασίίσα] (9οἱοδΥ απἀ Μιποτα]οςγ. 
Ἑγ ἆοβησα ΤεινπμΜεε, Ε..8. Οσίανο. 
11 900 Παδίτα ους. 129. 

Ῥτασίίοα] Οεπιϊδίτγ [ος Έαστησυς απά 
ἸαπάσνηΘΙΒ. ΒΥ ια βαπ1θ Αίμου. ὄ8. 

Ῥνασίίοαὶ (εοάθ»γ. ΒΥ ΕΒύΟΤΙΕΠ 
ΛΤΙΙΙΑΜΕ, Ο.Β. Ὢοαου ΒΜάϊΠος, γι 
μνων ( ὸς οἳ Ἠδίαίο, Ῥατοοσ]α], απά Ἐαι]- 

Βατνογίπρ. Ν Ὡἰαδίαίους. 88. θ4. 

Μαπιαα] [ου Τεασμίης Μοἀς]-Όνανν- 
Ίπαρ; νη(ι α Ῥοραίας Ὑπονγ οἱ Βεγδρεοίίνο. 
ὮΥ Όιο βάπης. Ἠγί Ἐπρτανίηρβ. 108. 

Τηδίτασίίοης ἵπ Ὠταν]ης. Αὐτιάρεά 
ἄτοπι 1θ 9Ώονθ. 8. ν 

Οπιοπιϊδίτγ οἳ {πε Έοατ Αποζεηι Ἐ]ο- 
πιθηίΒ. 87 Τ. 6ΕΙΕΕΙΤΗΒ. 45, 64. 

Ἡοογεκίθίους ἵπ ΟεπαϊκἰτΥ. ΕΥ ἴῑε 
88116. Βθσοπά ΕάπδίοἨ, επαγροά. ὅ5. 

"Ἀεοτεαίίοης ἵπ Ελιγδίσαὶ (εορταρΏγ. 
ΒΥ Μι68 Ἡ. Μ. Ζοπν]ιαν. ΕΙι Ἐάνάον. 6. 

Ὑγοτ]άἀ οἳ Ἰ/αίετς; ος, Ἠεοτοαίοης 
ἵη Ηγἀτο]οβργ. ΒΥ ο δαπ1θ Αιίλου. 68. 

Ἡροτεαίίοης ἵπ (εοοςσγ. ΕΥ Μες 
Ἀ. Μ, Ζοβνν. Ἰίτὰ Μάϊάου. 48. 64. 

Ἡροιεαί]οῦς Πι ΑΦΙΥΟΠΟΠΙΥ. ΒΥ Ἠεν. 
Ἡ. ἨΟΜΙΙΝΒΟΝ, Μ.Α. μιτά Μάι ομ, 48. 64, 

πγοί5 Ἐατί] απά Μαπ; οΥ, Ῥ]γίσα] 
Υ ἵπ Ἠε]αίίοη ἴο ιο Ἠ]θίοτν οί 

Μαπιπᾶ. Όπεαρ ΕάῑΙομ, 329. 

ΒππηπΊε Τίπια ἴπ {ο Οουπζτγ. ΒΥ 
Ἐεν. Ἡ. Α.. Ἰτιανποττ. Βεοοπά ΕάῑίΙοΠ. ὄ8. 

ρψεοοςς οἱ {ιο ἨΏογαἱ Νανγ. ΒΥ 
.Ο. Β. απιωωτ. Ιαν Ῥτείαοϱο Ὦγ Ὄν. 

ατωωπ. 78. θ4. 

Ώαπσει οἵ Βαρετβοῖα] Κπογιεᾶρο. 
ἙΥγ Ῥτο[θββδοτ ο. 1). ἘοΚΒΕΒ. 28. 

Μειίοτα; οἩ, Βεΐίοτ Τϊπιος {ο 0οπιθ. 
Ἐαϊίθὰ ΡΥ Ὑϊδοουπί ΓκαΕΡΤΕΕ. Ένο ΒθσίεΒ. 
68. 40Η. 

Τηὐχοάισίοτγ Ἰιεοίαταος ἀε]ϊγετοᾶ αἱ 
Φαοοπ’8 Οοερο, ΠοπᾶοσἨ. 8. 

Ώαγ5 απᾶ Ἠοιτ. Ἑγ Ἐπερεπιοκ . 
ΤΕΝΝΣΥΦΟΝ, ϐ68. 

Τε Δπσοαί ἵηπ {πο Ἠοιςδε. ϐ5. 
Τ]ιεβαϊηί5 Ττασεςγ. ΒΥ 0Ο. ΚΙΝαΡΙΗΥ, 

Ἠεοίουτ οἳ Ἐνογείογ. Όμεαρεν ΕάϊΙου. 28, 

)ηδπ Ματίγτ, απιά οὔλει Ῥοθιη5. 87 
Ἡ. Ο. Τκενο, Β.Ὀ. ἘΠπιτὰ Εάϊάονπ. 68. 

Ῥουπις ἴτοπι Εαδίοτη ΒΟΧΟΘ8: (ἄ9πΠο- 
γουα απᾶ οίμθυ Ῥοθπῃδ. ΒΥ {θβα1πθ. ὅ9.64. 

Ἐ]εσίαο Ῥοοθπιδ. ΒΥ ἰ]ιο 88Πιο. 25. θἀ. 
Τ]ιο Ῥοεππς οἱ ἀοεΐἽμα. Ἐταηδιαίεὰ 
Ὦγ Ἐραλα Λ. Βοήπινα. 78. 64. 

ὦο]]]οι”5 Ῥοεπις, Οοπιρ]είο. Τναηδ- 
Ἰαἱεἆ Ὀγ Ἐταλα ΑΙΕΕΕΡ ΡΟΜΕΙΝαΑ. ϐ8. 

ὕοησς απά Τάγ]5. Ἑνγ Ἐ. Ἠ,. Ῥλι- 
αΚανΕ, Εεἰ]ου οί Εχοίεν Οο1., ΟχΕ, 98. 64. 

(επετα] Ῥουπος; οἳ, ἴ]λο ]μαάγ απἀ 
Ώιο ουιβί8. ΒΥ Μα]οτ Ἠπστε ΜΕΙΥΤΗΙΒ. 
Έννο Ὑοἱαπαθα. 155. 

ἄπει; ος, ἴιο Οοιδίης. Ὦτ ΑΛ. Μ. 
οοΡΗΙΟΗ. Ίψο Ὑοἱαπιθν. 98. 

Ἠεατίδααδε; ος, ἴλο Ῥτοί]οι” ία, 
ΒΥ ὧϊο Απίκος οἳ Ίε ΠΗείν ο Περί. 
ΟπιεδροΓ Εάϊάοπ. Οπθ Ύοἱαπιο, ϐ68. 

1Η] απά Φηαάε; οἩ, ιο Ύουπς 
Αγάς, ΒΥ Αννα Η. Ώπυαν. 65. 

Ἐτίεπάς απἀ Ἐοτίιπαο. ΒΥγ Αννα Η. 
Ώπυαχ. Βεοοπά Βάῑπίοη. 68. 

Τ]ιο Τππ Ὦγ ο Ῥοεα-θίάο. ΒΥ Αννα 
Ἡ. Ὀπυαπγσ. Απ ΑΙἱθροιγ. 28. 

Ἠτγραίία; οἳ, Ναυν Έοες νη]ι αἱ Ο]ά 
Ἠὰοςθ. ΒΥ Ο. ΚΙΝαΒΙΕΣ, Νεοίοτ οἱ Ἐνειε]εγ. 
Έννο Ὑοἱάπαθβ. 185. 

Ὦιδυγ ἄταπά; αἩ μμ... 
οἱ, Ὦγ Μα]ον ΊΗΥΤΕ ΜΕΙΝΤΙΗΝΕ. νο 

159, 

Ἠσῖν οἱ Ἐεάε]γ[α. ΟΊιοαρ Πάϊάοπ. 69. 



ΡΤΑΝΡΑΕἨΗΡ ἘΟΟΚΡ ῬΟΒΙΙΡΗΕΡ ΡΣ 

Ὑοαςί: α Ῥτορίοπι. ὮΥ Ο. ΚΥΝΟΡΙΕΥ, 
Ἠοοίος οἱ Ἐνουβ]ογ. Όμεαρες Ἐάϊμοι. ὔ8. 

ιο Ὄρροτ Τον Τ]ιοαδαπά : Ῥκείο]νες 
ο Απηθτιοαηβοοἱείγ. Ώγ ΑΝΕΥ ΥΟΕΚΕΗ. ὔν. 

Οἶατα ἸΜΠοτῖδοι: Α. Τα]ο οἳ Βοπ{] 
Ατδίταα ἁπτίηρ ἴλο οὶᾶ Ἐενου. πο 
Ὑοἱαπαιθβ. 98. 

η]ιο Ὑουί]ι απά Γοπιαπ]οος οἱ Πο]στ 
Ἠγττε]. ὮΥ ἴἶιο Ααίλος οἳ Ἠγαπιρίον Ίέες- 
ἔογή. ϐ68. 

Ἑναππρίοι Ἡοοίοιγ; οἨ, χο Ίμεδδοπ 
ος 14ΐ9. Βεοοπᾶ Ἐάϊάοι, 88. θᾷ. 

Οοππρίοη Μ{οχίγα]ο. Έγ ἐιο Αιιίιος 
οἱ Ἠγαπιρέονη Ιεεείογγ. 88. θᾷ. 

Τ]ο Οατάϊπαὶι Ὑπτίιεδ: ου, ἨΝΠοτα]ς 
Απᾶ Μαπηπουβ Οοπποεοίθοᾶ. ἙὮγ ΗλΕΕΤΕΤΤΕ 
ΟΑΝΕΡΕΙΗ. Ἔνο Ὑοιαπιθβ. 7β. 

Τ]ιο Μετο]απί απά ἴ]ο Ἐται. ΒΥ 
ΒΝ Ἐ, Ἑλδιαβαγε. Βεοοπᾶᾷ ΒάΙάοηπ, 9. 

Τ]ιο ΤωΜ]ο ικα. Ἑγ ιο Λαίιοτ 
οἳ Ἰεαγέεεαδο. Όμθβροι ΕάϊΠοηῦ, 8. θ4. 

Οωδαάστς; Ῥοσπθ», Ἠνοπῖς, απᾶ Ο]ια- 
τασίους {ΤΟΠ πο Τπππθς8 ος {πο ΟτιβαᾶςβΒ. 
Βγ Τ. Κτιαητιαχ. ᾖΤ8. 

Τ]ιο Τιοτᾷ απά ἐμο Ὑα5δα]; α απ ]ατ 
Ἐχροβίίοι οΕ {ιο Ἐειάα] Βγβίεπι. 328. 

Έτοπο] Ἠενο]αίον» 195 6.565 απά 
ΟοπβθααθΠσθ». ὮΥ Ἐ. Μ. Ἠοπαν. 5. 64. 

1μμααπιος Ἠ]δίου οἳ Ναρο]οοπς 
Τηναβίοη ος Ἠπββία. 285. 64. 

Ἠ]δίοτισα] Ῥκείο]ι οἳ {ιο Ἐτιιδ]ι 
Ατπα. ὮΥ α. Ἡ. ἄπττα, Μ.Α., Οµαρ]αϊη- 
(αποτα] {ο χο Ἐογοθβ. 38. 64, 

Ἐαπι]γ Ἠιδίουγ οἵ Ἐπρ]απά, γ {ἴ]ιο 
μάς ος σπουρος Εδλβοα, λος 
Ὑο]ατηθβ, 108. θ4. 

Ἐαπηϊ]αν Ἠ]βίοτ οἱ ἘῬιτά. Υ Τρ. 
ΒΤΑΝΙΕΣ, Ῥ.Ὀ., ἨΒϊδμορ οἳ ΝοιννῄοἩ. 
Οπεαροτ ΕάϊΙοπ. 95. θ4. 

Ῥομιεκί]σαίεᾷ ΑπίτιαΙ. Ὦγ ΜΛΊΥ 
ἜοΒΕΗΤΡ. Όμεαρεν Ἠάϊδοι. 25. θ4. 

ἨΠὰ ΑπίπιαΙς. Ἐγ {]ιο βαπιο ΛἰΠου. 
Όμεαρετ ἘάϊμοἨ. 28. θ4. 

Ῥορυ]ατ ΡΙΙΥΦΙΟΙοςΥ. ΒΥ , Β.Τιοπ9, 
 Β. | όλην πο όσα, μα ας 

Απιπβοπηθηΐς 1η 01655. ἙΥ 0Ο. Τοκ- 
ΗΙΝΒΟΝ. 48. 64. 

Μιδίσαὶι Ἠ1δίοιγ, Ῥϊοσταρηγ, απά 
ΟπΙΙσῖβπη. . ΒΥ αξοπακ οσκκδς, Ένγο 
Ὑο]απιθΒβ, 108. 64. 

ΟἸοπῖσ]ες οἱ {λαο Β6εβδοΏ5. Ἱπ Έοιτ 
ΈῬοοἵίς, 98. θᾷ, ε8οἩ. 

ὍἩπιαππ”ς (πεσοτγ οἱ ΝαβίαΠΖΙΠΙ. 
ΑΛ. Οοπήρα οι {ο {ο Ἐοε]οβίαθήσα] Ἠ[8- 
{οςΥ οἳ νο ουν Ορπίασγ. Ἐταηρ]αίεᾶ 
γα. Υ. 0οΣ, Μ.Α. ϐ8. 

ἹΝοαπάςι5 ἆ απ {ιο Αροδίαΐε απἀ 
Ἠϊβ οεπογαίοη: απ Ἠϊβίοτίσαὶ Ῥϊσίατο, 

: Ἐταπο]α(οᾶ Ὦγ . Ὑ. Οοσ, Μ.Α. 99. θ4. 
Ῥα]ήππαηη”5 Ἰμίο οἳ Ἠετοάοίας, 

Τγαης]α{οᾶ ὮΥ α. Υ. 0οΣ, Μ.Α. ὄρ. 

Βπάεηί 5 Μαπιιαὶ οἱ Αποιομιι Η15- 
{ουγ. ΒΥ ΥΓ. Οοοκε Ταστος, 1..Ὀ. Βικ 
παπά Οµθ8αρετ Εάπον. 

Βιάεπις Μαπια] οἱ ἈΤοάετι ἨΙδ- 
{9ΥΥ7. ΒΥ {1ο 5.116. ΕΠΙ Ἐάϊάομ. 109, θ4. 

Ἠ]ςίοιγ ο{ Μ οἸαπηππεάαπίδτη. ΟΠ6αρος 
ἘάϊαοηἨ. ὮἙὮγ {λε 84π1θ Αιίπον. 489. 

Ἠ]δίουΥ οἱ ΟτὶκΙαπΙέγ. Ὦ ἴ]ιο 58Π1Θ 
Απαίπογ. 65. 64. 

Ἠε]]α5: {ο Ἠσππο, Ἠ1δίουγ, 11{ετα- 
{ατθ, απᾶ Ατίς οΓ {1ο Αποϊζεηη στεεκς. ΒΥ 
Ἐ. 1λ00Β8. Τγαπβ]αζεᾷ Ὦγ {. ΟΧΕΝΕΟΣΡ. 

Απαϊγςίς οἳ ἀτοοῖαπ Ἠιον, ἘῬγ 
Ὄλγρον Ἠ. ΤύπΝΜΕ, Μ.Α., Ἠειά ἨΤαςίοτ 
οί {πο Ῥογα] Τη (αος, Ἰήνθχροο]. 28. 

Απα]γῖς οἳ ἨΏοπιαη ἨΠδίουγ. ΒΥ ἴ]λο 
Β4Ιη6 Αίμου, Βοσοοπᾶ ΕάϊΠον. 25. 

Απα]γδίς οἱ. Ἐπο]ϊδ]ι απἀ οἱ Έτοπο]ι 
Ἠ]βίουγ.. Ἐγ {λαβαππθ. Πάνα Ἐάϊάοη. 28. 

Οαιάῖας Ῥέο]σπιγ απᾶ {ια πο οἩ, 
απ. ΤπαιΙτγ Ιπίο {παί ἄεορταρῃεν’5 ππερῖέ 
αΠπά ΘΥΤΟΤΒ, απᾶ {πο αιλεπ(ιοῖψ ος ἴπο 
Μοιπίαϊηπς οϐ {με Ἅοοι. ἩὮΥν ἩἨ, 
Ο0οοτατ. Πλ 4 Μαρ. 49. 

Τ]ια Ἠοίγ ΟΙ. Ἠτ α. Ὑπααλνς, 
Ῥ.Ὦ, Βοοοπᾶά Ῥάϊμον, νι ΤηαδίσαΙοηβ 
απᾶ ΑάάΠάοπς, απᾶά α Ῥ]αη οἳ ὦαγαβα]οτι, 
νο οἱ. ϐδ 6». 

Ἠ]δίοιγ οἱ ἴλο Ἠοίγ Βορι]σ]χο. . Ἑ 
ῬποξΕΒΒΟΝ ἸΛΤΙΙ18. ἨἙερυηίθά {οτι 1] 
Ἠαπαβ’5 Ἠο]γ ΟΙ.” πι Ἠ]αδγαίίοης, 99. 

Ῥ]απ οἱ ἆογαδα]σπι, {τοπι ἴπο Οτά- 
ηβηςθ ΒΠΥνεγ. 1 α Μεπιοῖν. Ἠαρεϊπεᾶ 
Ένοτα ΠΠατης”8 “Ἠοἳγ ΟΥ.’ 99. 

Τ]χου Ἰλθεἷκς  ἵπ Ῥα]εδίπο  απιά 
Τ,εῬαποῃπ. Όμεαρον ΕάϊΠοη. 29. 

Νοίθς οἨ (θππαΠ ΟΠατοµε5. ΒΥ γ. 
ἨΓΠπΕΝΕΙΗ,. ΤΠιτά Ἐάϊιάοῃ. 198. 

Τ]ιο Βικ Οοοπίες οἳ Ναι Ζοα]απά. 
Ὦγ ΊΥ. Ἐοςα. 98. 1] Ίαυσο ΜΤαρ. 45. θ4. 

Ἠαπάροοκ {ον Νεν Ζαοπ]απά. ϐ8. 
γ1αγγ οἵ {ο Ατί οί Οοἱοπίπα[οη. ὮΥ 

Ἐ, ἄτπβον Ἠ/ΓακεΕΙΕΙΡ. Οοίανο, 128. 

Ἐγανο]ς 1π ἴ]λο Ἔταοκ οἳ {ιο Τε 
ΤΠοιβαπά ἄτεεκβ, ΒΥ Ἠ/. Ἑ,. ΑΙΝΡΝΟΕΤΗ. 
75. 64. 



Ι0ΟΗΝ Ἠ. ΒΛΗΚΕΕΒΕ ΛΝΡ ΒΟΝ, ΕΡΤ ΒΤΒΛΝΌΟ. δ. 

Οµ ὧπε Ὅπίοι οἱ ἐ]ιο Ὠοπηϊπίοπς οἱ 
τεαί Ἐτίίαία, Ὦ}γ Τηὔογ-οοπιπηιπίοβ{]οη. 
ΜΙίἩ ἴμο Ῥαοῖβο απά {ο Ἐαςί. Ὦγ ΟλρτλΙν 
Μ. Ἡ. Ώσνας, Β.Ἐ. ὙἨῆι Μαρς. 8». θ4, 

Α Ύοαι νηθι ιο Τα. ΕΥ 
Ἠαπινατον Ἠ. ΒΝΣΤΗ, Μ.Α. 88. 

(αζρασ]ο; οἩ, ΒάπΊππθΥ Μοπί]ς ἵπ 
Βραϊπ. ΒΥ Ἠ,. . Οπλακ, Μ.Α., Εο]]ου οἱ 
Ἐγϊπϊγ ΟοἱΙ, Οαπις. ΟΠεαρεν Ἠάϊδίοι. ὅν. 

Ἀπγοϊσπο, Ῥϊεάπιοπί, απά ΒάΥΟΥ; ἃ 
Βαππθχ Ἠαπηρίο, Ἑγ Ο. Ἡ. πιο. 68. θ4. 

Ὑγαπάστῖησς Ἱπ {λαο Ἑεριρ]ίο οἱ 
Ὑερίοτη Απιογῖσα. ὮΥ . Ῥνλκ. 76. θ4. 

, 

Ἰμοοίατες οἩ. ἴλο ΟἸατασίοις οἱ ος 
1οχᾷ”5 ΑΡοβί]θ8, 8. 64. 

Τμοίιτοβ οἩ {ιο Βοπἱρίατο Ἠογο]α- 
Ώοπς τοβρθοίῃ 4 απᾷ Ἐνί] Αηροὶς. Ἑ 
Όλο βαπηθ λαίον. ο 95. 64. , ἳ 

Ὑ]ουν οἳ ἴ]ιο Βοπρίανο Ἠογε]αίίοις 
τοβρθοίίηρ 8 Ἐπίατο Βίαΐο, Βοτοπί] Ἐάι- 
ἴἼοη. ἨΥ ἴ]ο βΒ8ΠηΘ Απίλον. ὄς. 

ΒΟΕΥΠΙΟΗ5, Ῥτεασ]θᾶα απά Ῥιρ]σ]οά 
ΟΠ ΒΟΥΘΤΕ] οοσΒΒΙΟΠΒ8. ἙὮΥγ ΒΑΜΌΟΕΙ,, Τιοτᾶ 
ΒΙΒΠΟΡ οἳ Οχίοτᾶ. Οείανο. 10». 6. 

Βικ ΒΕΙΠΙΟΠ5 Ῥτελο]ιοά Ῥοΐοταο ο 
ὉὈπαγετβϊζγ. ΒΥγ πο ΒΙΒΊοΡ οξΟχίέοτά, 49.64. 

Τ]ιο ἄτοε]ς Τοβίαπποπύ, δή] Νοίςς, 
ἀταπηπια{ἡρα] απά Ἐχερείοα|. Ὦν ἸἨ. 
ΓΕΒΡΤΕΕ, Μ.Α., οἳ Κϊπρ' Οο]]ορο, Τιοη- 
4ομ, απᾶά ἨΥ. Ἐ, ἨΓτΙκΙνβον, Ν.Α, Τσαν 
ος 0. ἨΓετρατρ], ΏθιὮγ. οἱ. 1. οοπίαϊπίης 
ἐλο ἀοβρεῖ8 απἀ Λος ο{ {1ο Αροβί]ο». 208. 

ιο ΟαίοσΠμὶςς Μαπαα];: Ὀαῖπσ αἃ 
Βογ]ο5 ο ἨἘοθαάίπος {γοπη Β0. Ματ]ζ 5 ἄοβΡε]. 
ἨΒΥγ ΒΑΜΌΟΕΙ, ΗΙΝΡΡΒ, Ὦ.Ε., ΒΙΒΠορ οἱ Νου- 
πΙςἩ. Βθοοπᾶ ΕάΙΠοἨ, τογϊβθᾶ, 48. 64. 

Ἠδίοτγ απάἀ Τ]ιεο]οςγ οἳ ἴῑιο Τ]ϊνεο 
Οποθᾷδ. Ἑν Ἠ. Ὅπαλν Ἠληνεσ, Μ.Α., 
Ἠεείοτ οἳ Ῥπο]]απᾶ. Έντο Ὑοἱαπιθβ, 149. 

Τψεπίγ-ἤνο Ὑ]ασαο Βοίπποης. ἉΥγ 
Ο. ἘιναβιΕχ, Βοσίου οἳ Ἐγοτβ]θΥ. Ο0Πθαρον 
ἘάϊμοἨ. 28. θ4. 

Οατο]πιαπ”5 Τ]εο]οσῖσα] Ώἱοίίοπατγ. 
Ἑν Ἡ. Ἐνχν, Μ.Α., ΟΠαρ]αῖπ {ο {ο Βίβμορ 
ος Νοσνήσμ, Βεοοπᾷ ἘάϊΠοη, 68. 

Τ]α οανι Ναπταίῖνο αοοοτάἶπςσ {ο 
ιο Απιοτισθά Τεχί. πι Ματρίπα] 
Ῥτοοί» απἀ ἨΝοίθΒ, ὮΥ ὔ. ἘοΣΡΤΣΕΗ, Μ.Α. 
Ἐουτίῃ ἘάϊΠοιπ. 195. 

δαζυζες τε]αίῖης {ο ἐ]ιο Ῥοσ]εδιαςί]σα] 
απά προγιης ΠηβΗ(αοπς οἱ Ἐπρ]απά, 
Ύγα]ος, 1γο]απᾶ, ΤΓηάῖα, απ {πο Οο]οπίθΒ; 
νηη Ὠθοίβδίοη». ΒΥ Α. ο. ΒΤΕΡΗΕΝΡ, Μ.Α., 
Έ.Ἠ.9. Έντο Ὑοσπαθβ, γη] Τωᾷ1068, 49 95. 

Ἠ]δίοτίσα] απά Ἐκρ]απαῦοτγ Ἐτοαίϊδα 
ΟΠ {πο Ῥοο]ς οἱ ΟοπΙπΙοΠ Ῥταγετ. ὮΥγ Υ.α. 
ἨύΝμνρΗαχ, Β.Ὀ., Ἐχαπιήπίηπρ ΟΠαρ]αίπ {ο 
ἴλο Βίδμορ ος Τιοπάοµ, 75. 64. 

Μοπρίατο Έσπια]ο Ολαταοἴου». Ῥτ. 
"1ο ΥΙΡΟΟΙΝΤΕΡΡ Ἡοοῦ. 9β. 64. 

Ίλιο Ναίιταὶ Ἠϊδίοιυ οἱ ΤπΠάαίγ 
απά Βαροτε Ιον ἵπ Οοπίταδύ ναι ΟἨτ]θίαν 
Ἐαϊμ, Βαπιρίου Τιοσίατεδ. ΒΥ ἆ. Ἑ. Ἠ1τ- 
ΙΕ, Μ.Α. Οσείανο. 128. 

᾿Μωπαα] οἱ Ομεἰφίαι Απημιιος, Ἐγ 
ἴ]ιθ β41ηθ ΑπἰΙογ. Βεοοπᾶ Ἐάϊάου. 185. 

Τωαΐμος απά 119 Τήπος. Αγ ἴ]ιο βαηθ 
Απίμοτ. δ8. 

Ονατοβπιαπ)5 πΙάο {ο ἴ]ιο Ὅσο οἱ 
ιο Ἐπρ]ϊφ]ι Τά{αχργ. ἘΥ ἴ]ιο 64116. 98. 64. 

Ἐϊνδί Βαπάαγς αἲ Οµατοι. ΒΥ ἴ]ο 
Β8Ί16Θ Απίμον. Οπθαρεν Ἐδϊάομ, 28. θ4. 

Ῥεμοαμίαι ο{ πιο ΤΠήτίγ-ηῖπο Ατίι- 
οἵθβ. ὮΥ Ἑ. Ἡλποιρ ΒΕΟΜΗΝΣΗ, Μ.Α., Χου- 
χἰβίθη Ῥτγοίθββδου οἳ Ὠϊνιπισψ, Οαπιρτ]ᾶρο. 
Οπεαρος Ἐάάοηῦ. Οποθ Ὑο]απηθ. 168. 

Τ]ο Ομπιτοηπιαπ)5 πΙάο; απ Τπάες 
οἳ Β6ΥΠΙΟΠΒ απᾶ οἴμον οτί], ατταηρεᾶ 
ποοογᾶΐπρ {ο ἰιοῖν Βαρ]εοί. ΒΥ ὅομν 
Έοχρτεα, Ν.Α. Οοίατο. 78. 

Τ]ιο Τατ]γ Οµπιδάαπς. Υ ἴ]λο Ἠον. 
η, ΦΑΝΕ Μ.Α, Όπεαρες Ἐάϊμοι. 
25. 64. 

Τ]ο Ῥοο]ς οἱ ἴ]ιο Ἐαί]ιαοι», απᾶ ἴ]α 
Βρ]γϊέ οῦ {ποῖν Ἰτίαπρς. 99. 64. 

Ῥαβγ]οη. απά ὁογαδαίετα: α Τιείζοτ 
{ο ΟοαπίθΒβς οἳ Ἠαμη-Παλμῃπ.  Έτοπι ἴ]πο 
ἄθτπια», 25. θ4. 

Ἠδίουγ οἱ ιο (πατο]ι οἱ Ἑπρ]απά, 
Ἐν Ώ. ΤοντΕεἩ ΒΗΟΗΤ, Ὁ.Ὁ., Τιοτὰ ΒΙβΠορ 
οἱ Βύ. ΑβαρΗ. Όπεαροχ ΕάΙΠοπ. 108. θ4. 

Ἠ1δίουΥ οἱ {ιο Ἠπσ [δι Ἡο[ουπιαδίοἨ. 
ὮΥν Ἑ. Ο. ΜαββιναΒβΕεπρ, Μ.Α. Βεοοπά 
Ἐάιποηυ. ϐ68. 

Ῥηνπεί”5 ΗΙ5ίοΥγ οἱ {ιο Ἠε[οτπιαίίομ, 
αὈγ]άροα, Ἐδιίεά Ὦγ Ὀσ, ΟΟΕΗΙΕ, Μαρίου 
ο6 ἆεβαβ 0οπερε, Οαπιρτιάρο. 108, 64. 

Ἠδίουγ οἳ Ῥοροιγ. 99. θ4. 

Ἐλιζαβείπαι Ἠε]σίοις Ἠϊβίουγ. Ἐγ 
Ἡ. ΒΟΑΝΜΗΡ, Μ.ΛΔ. Οοίαγο, 168. 

ἨΙδίουγ οἱ ελα Ομγὶκίαπ ΟατοἩ, Ἑ 
Ὅτ., ΒύΕΤΟΝ, ΕτΟίΘΒΡΟΣ οἱ Ὠϊνιπϊγ, Οχίοτά, 
Β. 

Οµα{]πες οί Βασγεά ἨΙδίοτγ. 95. θ4. 
Ου{πος οἱ Ἐοο]ειακίῖσαὶ Ἠ[δίουΥ: 

Ἡοίοτο {1ο ἨείογπιβίοἨῃ. γ {ο Ἐουν. 
ἩΓ. Ἡ. ἨἩολκα, Μ.Α, 28. 6ᾶ. 

Ῥ]ϊριο Μαρς; υηί] οορίοας Τηάοσ. 
ἙΥ Ἠ. Ἠσαμξσβ. Οο]οιτεά. δβ. 

Τ]ιο Έτος Έγεασμοτοις Ώοδαίετς: Απ΄ 
Ταβίγαῖοη ος ἐ1ιο Οτο] Οαἱθολίδπα, ὮΥ 

ο Ἡ. . ὮΟΝΛλΙΡΡΟΝ, Ὦ.Ὀ. 28. θά. 



ΒΤΑΝΡΑΏΡ ἘΡΟΟΚΡΒ ΡΟΡΒΙΙΒΗΕΡ ἩΥ 

Οµνὴ - Ἠϊδίοιγ οἳἵ πο ον». δν 
ο. λαμες δν Α.., πρ» 0ο]ερο. 45. ϐ 

Ομάφοτιι ον Ἐτοσπί]]: πουν Ετδί 
Ἐαϊιθᾶ, ναι Νοίες, ο Άπω, Μ.Δ., 

Ἀτο]νάδασοη οἳ βα]ορ. 

πετίο]κε Μαπια] οἵ ἴιο Απώσώιο 
οἳ ιο Ολγὶκάαη ΟΠατοἩ. Τταπθ]αίεᾶ ΡΥ 
ἴθ Ἐεν. ΔΑ. 0. Ἠ. ΜοκπΙΒοΝ. ὅρ. 64. 

Εαττῖοκ Μοάο οἱ  Ἠσαάίπς Ίλια 
ΤΗίατργ. πι ΝοῦθΒ, απά α Ὀϊβδεοατβθ οἨ 
Ῥαρ]ὴς Βεαάϊηρ. ΒΥ Ἡ. Οσιν. 8. θ4. 

Τῆιο Έοιτ οβρεῖς ἴπ οπθ ορ 
ο βρεως ὮΨ Ένο Επτίεπᾶ». 49. 64 

Τήΐο οἵ Ματς. θοἀο]ρ]ήπ. ὮΥ 1οηκ 
Ἐνειτν. Ἠάϊιεὰ νγ τά Ῥίεμορ οἳ Οκί{οτᾶ. 
Τατά Ἐάϊάον, νησι Ῥοτίταϊῦ, 68. 

Ἠθπιδίη» οἳ Ῥ]Ιε]ιορ Όο “να  Ελη 
ἘῬοπηϊπίβοθησες οἳ Ἡις Τή ἨἘγ {πο Ατοι- 
Ῥϊ8ιορ ος Ῥαρὴπ. πι Ῥοτίταϊς. 109.64, 

Μεπιοῖτ ο{ Βϊ5]ιορ Οορ]εδίοι. Ὦγ Ἡ. 
1. ΟΟΡΙἘΡΒΤΟΝ, Μ.Α. 1908. 64. 

ΒΥ0.Π. 14{6 ο[ Ατοιβίκιορ Ὁδ]εν. 
Ἐππινατον, Ῥ.Ῥ. Ῥοτιωιωῦ. 128. 

1ο οἱ ΑτοιηΙμιορ Ῥαποχο[. Βγ 
Ὅτ, Ὦ'Όχιχ. Οείανο. 98. 

ῬΜειπποῖτς οἳ Βϊμορ Ῥμΐέει. ΒΥ Τ. 
Ἑλητιεπτ, Μ.Α. 199. 

Ίμνεν οἵ Ἐπιπεπί ΟΠπ]ςμαπς. ΒΥ 
Ἠ. Ἑ. Ἠονε, Μ.Α., ΑτοιάθασοἩ οἳ Ύγου- 
οθβίετ. Έοιν γοϊσπιθς. 49. θὰ. οποΝ. 

Ε]δ]ιορ 1 εγαπΙΥ Ταγ]ος: Ηϊ5 Ῥγαίο- 
66880Υ5, Οοπίειπροτατῖθς,  πᾶ ΒΙΟΟΘΒΒΟΥΒ, 
Ἐγ ἨΒεν. Ἡ. Α. τω ποντ. δ8. 

11νες οί νι ρα ἴ8 Ῥασγοά Ῥοεί5. ΒΥ 
Όλο 84πηθ Απ Έντο Ὑοἱς. 48. θά. εαοὮ. 

Τπΐο απἀ θτνιοδ» οἱ Τον Ἠαντις. 
Ἠγ ἴπο Ἠ]ρ]λί Ἠοντ. Β. Ἡ. ΙΙ ΟΡΗΙΝΑΤΟΝ, 
Βοοοπά ἘάπίΙοἨ, ϐ68. θ4. 

Ῥαοοπ)5 Ἡβρδαγς; πί] ἐ]ιο Οοἶοατς οἳ | 
αοοά απά Ἐνι ει ιο Ἡσδίεγεποθς απά 
Νοίςθβ. ἘὮγ Τ. Μαπκητ, Μ.Α. 15. 64. 

Ῥαοοπ” Λάναποεπιεπύ οἱ 1οατπίηρ. 
ἘἨεν]δαά, υηθ Ἠοθίεγεποθϐ απᾶ ἨΝοίθΒ, απά 
αη Τπάος. ἙΥ Τ. Μλακηχσ, Μ.Α, 28. 

Ῥτιποϊρ]ες οἱ Ἰπιίαβνε Απ. ὮΥ 
ἄχποπας ΒύτΙιἤΕ, Μ.Α. ϐ5. 

Ῥα{]οις ΒΘΥΠΙΟΠΒΟΠ Ἡπππαπ Ναΐἴτπτο. 
Ιον Ῥτείαςο ὮΥ Ὃν. πανε. ὃς. 64. 

Ῥτί{]οι”5 ΒΘΥΠΙΟΠ5 οπ Μοταὶ διβ- 
να Ιαν Ῥτείασο ὮΥγ Ὃν, ἨΠΕΥΕΤΗ, 

9, 64. 

Νοίες οἩπ ἴ]ο ἛῬαταβιε. ΒΥ Ἠ. 

«σος ὅταν ως 
Ἐάϊμοα 129. κ 3 « 

Ἑγ να Νοίαορ οἩπ ἴ]ο Μιτασ]ο. 
Β4ΊηΘ Απίμον, ἘῬοατί]ι ἘάϊιάοἨ. 125, 

Ἠ]κεαπ Ἰμεοίατες. ΒΥ1.Ο.Τκενομ, 
Β.ΏὈ. Όπεαρετ Ἐάϊπου. ὅφ. 

δἱ. Δασιδήπε Βχροδίβοη οἵ {πο 
Ῥευπποπ οπ {ο Μοπαπί. ΓΗΠ 8η Έββαγ οἩ 
Βί,ΑιραςβΏπεαδαἩ μον Βοτρίατο, 
ο ας 0. ΤεενοΒ, Β.Ὀ. Βεοοπά Εάϊάο. 78, 

Έββαγ βερατα{εἶγ, 58 

Τπ{εταίατε οἱ ἐ]νε Οτο] ο ως, 
ΒροοΐπιαπΕ, ος να Ἰτίαησς οἳί Ἐπήπεηί 
ϊνιηςἙ, νι Μοπαοῖτς οἱ ἐλαῖτγ Τήνες απἀ 
Τΐπιθε. ΒΥ Β. ΟΑΤΤΕΗΜΟΙΕ, Β.Β. πο 
ποἱαπῃθθ. Οοίανο. 268. 

Ἰροαγς οη Ῥοσυ]μαγ]]ες οἳ {λε ΟἸητίβ- 
Παπ .. Ῥνγ Β. Ὑπλτεις, Ὁ.Ὀ., Ατοῖι- 
Ῥϊδπορ ο Ῥυμίίη, Οπεαρεν Βάρη. 78. 64, 

Έδδαγς ον ῬββοΠ1ε» ἵπ νε της 
οἳ εἶνο ΑΡοβί]ε Ῥαμ]. Β {νο βαπιο ΑπίΙος. 
Οπεαρετ Εάῑποη. 88. 

Ἔκβδαυ» οἳ Έπτοι οἱ Ἠοιπαπίςπι, 
ἨΥ ἵμο απο. Όμοαρογ Εάβίοηυ. 78. θά. 

Έβραγ» οη Ώαησεις {ο Ο]τ]κίίαπ Ἐαϊΐ]ι 
{γοπι {ο Τεασίηρ οἳ ἴπο Οοπάισί οἳ 1{8 
Ἔτο[θββοτβ. ΒΥ {16 8416 Απίποτ. 109. 

Οαπ{οἩ5 {ου {λε Ίππιε. Ἐκιιεά Ὦ} 
Ώιο Αγοληήςμορ οἱ Ώαρμη, 78. 

Ἐηρ]]δ]ι Βγποησπης. Ἐαϊιεά Ὦγ {νε 
Ατοπηιιμος οἳ Ῥαρμα. Τά Ἐάϊδου, 
επ]αγρεᾶ. ὃν. 

ΒΥΠΟΠΥΙΗ5 οἱ {πο Νειν Τεδίαπιεπέ, 
ὮΥ Ἠ. ΟΠΕΝΕΥΙΧ ΤΕΕΝΟΣ, Β.Ὀ. ἘΤπινᾶ 
Ἐάϊδμοι. δν. 

Ἐπσ]ίδ], Ῥα5ί απά Ῥτεσεπί. ΕΥ ἴ]ιε 
8816 Αιΐμοχ. Βεοοπᾶ ΕάϊμοηἨ, οπ]αχρεά. 45. 

Οπ ιο Ίμεδδοης ἵπ Ῥτονειρ. ΕΥ 
{λθ 88ηθ ΑπίΠογ, Ἰάτά Ἐάϊδον. 98. 

Οπ πε Βιάγ οἱ Ἰ/οτά». ο ελ 
β8199 Απίμος. ΕΠΗ Ἐάίάοῃ. ὃν. 64. 

ὙππαιοαίΙοη οἱ 1μαΐ]αι { Ἰπ5 
τεοεηῦ Ἐπρηβη Αρβδαϊ]απίς. Βγ ο. Ο. Βλκε, 
Μ.Α., Αγοζάθασοη οἱ ῶν6νίθ65. 78. 

Τε Οοπίεςί νη(]ι κα ηλ Νοίε». 
ἨΒΥ {ο 84Π16. 1098. θὰ 

ΜΙβείοι οἳ ἔιο Οοπιογίος. ΒΥ {ο 
β8ΊΏ9. Βεοοπά Ἐάϊποηι. Οοίατο. 125. 

Ίπιο Ὑποῦουγ οἱ Εαϊπ. ΒΥ ιο 88Π16 
Απίμον. Ῥεοοπᾶ ΕάϊΙο. ϐ8. 

ῬατΙδΆ ΒΕΓΠΙΟΠ. ἩΒΥ ο 58ΠΙ6 
Δαίπον. Ένο Βογίθ. Οείανο. 198. ες], 



Ι0ΗΝ ὙΓ. ΡΑΗΚΕΕ ΑΝΡ 8ΟΝ, ΕΡΤ ΑΤΕΛΝΟ. ον 

Ἰω0ος ἛῬτοσαπι Ῥαθ]οαταπα: Ότάο 
Αἀάπηπιείταπάε Οωπ8 Ὠοπιπί, Οα{8οΠίς- 
ππαβ, Ἐοο]θβίε Απρῄοβης, ἙῬβα]ίθγίαπη, 
68. 64. οἷοίὰ; 105. θά. οα]{, 

Ῥεαπεπί] ες Μιβεα]ίθας, Αποιισῖς, 
16ἵ8, Εεγπιαπϊοῖς Ώεδυπαρίε, Οο]ερίή, 

πούπ]αρδααο πάάΙά10ὅ. Μ. ΝΕΑΙΕ, Α.Μ. 7β. 

Οτάο Βαοογαπι; α Ττουίϊδο οη {ια 
ΟἨποπο]οβγ οἱ ἴπο Ἠοὶγ Βοπρίατε. ὮνΥ 
Ἡ.ΒΕΟΝΝΕ, Μ.Α.,Οαποπ οΓΟΠΙεΠοθΒίος. 209. 

Ῥοαϊδοπ οἩ. ἴ]α Οτεοά, τονίδεᾶ απά 
οοττεοίθὰἀ. ἙΥγ ΤΕΜΡΙΕ ΟΒΕΝΑΗΕΗ, Β.Ὀ. 
129. 

ύα1η65 οἩ {με Οοτταρίῖοπς οἱ βοτίρ- 
{ατε, ΟοαποῖΒ, απά Ἐκίμποτς, ὮΥ ἴο Ῥνο- 
Ἰαί68, Ἑ. απ Ῥή]ατα ος {ο Οτο] οΕ 
Ἔοπιθ. Ἠονίβεά ὮΥ 7. Ἐ. 0οΣ, Μ.Α. 128. 

Ἐ]]νους’ς Ώοπια ἨπΙς. Τ]ο Ῥή]αγς 
οἳ Ώοπιο Έτοκεπ. Ἀον Ἐάϊπου, ὮΥ 0. 
Ἠληρψιοκ, Μ.Α. Οσίανο. 1908. 64. 

Τ]ιο ---- Οµαχασίετ οἱ ἴ]ιαο 
Ἐπο]ϊβθὴ ΟΠπατοἩ οοηβιἀρτθοἆ. Πλ Νοίΐθα. 
Ῥ στ ΈΝΥΕΝΤ ΟΟΠΕΒΙΡΟΕ, Μ.Α., Ῥγποῖρα] 
ος Βί. Ματ] Οο]ορο. Οσίανο. 198. 64. 

Οο]]εσο Τμεοίατες ον ἸἩοσ]εδιαδίῖσα] 
Ἠϊβίοιγ. Ἑν Ἠ. Βλτες, Β.Ὀ., Ἐοίϊοι οί 
Οπτῖκς Οοιερο, Οαπιρτίάρο. ἸΤηϊνά 
Ἐκιάοηι, ϐ68. 64. 

0ο]]οσα Τ,εσυιτες ον Ο]π]ςΙαπ ΔΠ- 
Παα1θΒ, ΈΥ {ο β8πηθ. ϐ8. 

Ἠ]πίς [ος απ Τπιργονοά Τταπς]αίῖοπ 
οἳ Όνο Χαν Τοδίππιοπί. ἩΥγ Ῥτοίεββος 
ΒΟΒΟΠΜΕΣΙΕΙΡ, Μ.Α. 9. 64. 

ΟἼιοταὶ Ῥευνισο οἳ να Οµατοῖ: απ 
Τπααἵτγ Ιπίο ο Ἰωσιτρίσαὶ Βγείεπι οἳ {πο 
Ολς]λοάτα] απά ΟοΗερ]κίο Εουιπάκίομ8. ὮΥ 
1. ἆπ88, Μ.Α., Ἠεοίοτ οἱ Ῥείετβδίου. 168. 

Τ]ιο ῬειδοπαΠίγ οἳ ε Ῥεπιρίου, 
Ῥγ Ο. ο. Ύασαπαν, Ὁ.Ὀ., Ἠεαὰ Μαρίοτ ος 

Άχτουν Βομοο]. Οοίανο. 78. 64. 

ΨΒοΓπΠΟΠς Ῥτοασμθά ἵπ ἔ]ο 0μαρε] οί 
Ἠαχτονγ Βομοο]. ὮΥ ο 84πιθ ΑπίμοΓ. 
Βεσοπᾶ Βογίθ8. 128. 

ΒΟΥΠΊΟΠ5 Ῥτοαο]ιεά Ἠοίογο ἔ]ο Ὁπι- 
νευβίυγ ο Οχίοτᾶ. ΒΥ Ο. Δ.ΟατηντΕ, Ὦ.Ὀ., 
ΟΌαπον οἱ Ομεῖδί ΟἨατοἩ. Οοίανο. ὅ8. 

Ἰιμεοίατες ΟΠ ἴλο Ῥτορμεσίες. ΒΥ Α. 
"ΜΗ Ολσι, Ὦ.Β., Ῥτοίθββθου οἳ Ὀϊνιπϊίψ 1π 
Ἐϊπρ᾽9 0οερο, Τοπᾶσπ. Οοσίανο. 78. 

Το ΜεςδίαΙδΙῖρ οἳ ἆαδα. Τ]ιαο 
Οοπο]αάῖπρ ΒετῖεῬ οἱ ἨΓΑΕΒΌΗΤΟΝΙΑΝ Τ,6ο- 
{αχθ8. ΒΥ ΏΝ. Μίὅλσι, 78. 

Ῥϊδοοιγδες οἩ Ολγα Ἠαπ]αίίοπ. 
αηπᾷ οἩ {πο ΟΙ ο ἀοά. ΒΥγ Ο. Η. Έπκοτ, 
Ὦ.Β., Βίδπορ οἳ ΕάῑπρατρΗι. 78. 64. 

οἱ] 0Πιαρα] Θα .. ϐνγ Ὁ. 
ος. Ὀορ. ο αντηρή ” 

Θπια[! ἆβοσλο ο ὅτεαί δα[ήεείς, 
Ῥμήοβορ]ίσοαὶ Τ]πθοτῖίθς απᾶ ὮῬΠ]οβορῆάσα] 

οὐ) Όσος. . --. Ῥ]γδίο]οςβγ απά Ὦ {πο ΟοππεσίοἩ 
1ηθΠεοσίιαὶ Ῥοίεποςθ. 98. 64. 

Οµπ Μαπ Ῥοψεχ ουογ Ἠιπιβε]Ε {ο ρεονεπῖ ος 
οοηίτο] ΤηβαπΙ(γ. ὃ8. 64. 

Ἰηίτοάποίίοπ {ο Ετασίϊσκ]Οχραπῖο ΟΠρπδίτγ. 
89. 64. . 

Ἐτ]εξ Ὑ]εν οἳ ἄτθε]ς Ἐ]ΙΙοβορΏγ {ο ῑθ Αρο 
οἳ Ῥετίοιοβ. ὃς. 64. 

τοεὶς Ῥ]ΠΙοδορἩηγ ἔοπι Βοογδίθβ {ο ἴ]ο 
Οοπήπρ ος Οµτ]ςς. 98. 64. 

Ολτϊίωπ Ὠοοίτῖπο απᾶ Ῥτασίσοο ἵπ ἴλοα 
Βοοοπᾶ Οεηίατγ. 398. 64. 

σαν στ οὗ γα]ρας οπά Οοπιπιοῦ Ἐττους. 
98. 6 

Ἰπίτοάποβίοπ {ο Ὑεροίαῦ]ο Ῥ]γείο]οργ. 88. θά. 
ΌΟπ ο Ῥνγίποϊρ]θς ος ης ως {άδως 99. 64. 
ος τη Βοοίς ἵπ {πο ἈΝπείεεπί Οθηίινγ. 

58. 64. 
απετα] Ῥτϊπαϊρίος ο ἄταπιπααγ. 98. 64, 
Βκείσοπο» ος Μαν 835. 64. 
Βίαΐο οἳ Μαηπ Ῥεΐοτο {πο Ῥτοπιπϊραβοπ οἱ ᾿ 
Οπ]βαπΙ(γ. 98. 64. 

Τποιρμί απά ΟρΙπίοπς ος α Βἰβίθβπαδη, 
Βοεοπᾶ Ἐάϊδον. ὃν. 64. 

Όπ (ο ἨοδροηβΙρΙ]1θ8 ο{ Ἐπιρ]ογοις. 95. θ4. 
Οµτ]δήαπ Ὠοοί" πε απᾶ Ῥτασίίοο ἵπ 61.9 Τγγθ]{ε]ι 

{ατγ. ὃν. 64. 
ΤἨο Ῥ]Η]οβορ!γ οἳ Βαρσεᾶ Βο]οοῖβ. 88. 64. 
Οµ Όνο Βίαίο οἳ Ματ εαῦβεαπεηῖ {ο {ο Ῥτο- 

πππ]ραθίοπ οἱ ΟἨτ]βΙαηΙψ. Έοιγ Ῥατίς, 
45. 64. εαςἩ. 

ΟΙ.ΑΒΡΙΟΑΙ, ΤΕΧΤΕ, της ωζζψ Ἰεευίφοᾶ. 
ΑΤΒΟἨΣΙΙ ἘσΜΕΝΙΡΕΒ. 18. 
ΟαβΑΕ ἆθ Βειπο ἄΑΙΙσο. Τ.ίοΤΥ. 19.64. 
ΟΙσΕΕΟ ἆθε ΑΜΙΟΙΤΙΑ ε6 4ο βΒΗκεστύότε. 18. 
ΟΙΟΕΚΟ ἆθ ΟΣΕΙΟΙΙ8. 398. 
ΟΙΟΕΒΟ Ῥτο Ῥτανοιο. 64, 
ΟΙΟΕΕΟ Ῥτο ΜΙΙΟΝΕ. 198. 
ΟΙΟΕΠΟ Ῥτο ΜυπαινΑ. 15. 
ΟΤοΕΠΟΝΙΒΟΕΑΤΙΟ ΡΗΤΙΙΡΡΙΟΑ ΒΕΟὉΝΛΟΑ. 14. 
ΏΕΜΟΒΤΗΕΝΕΒ ΙΝ ΤΙΕΡΤΙΝΕΜ. 18. 

ὮΏΕΜΟΘΒΘΤΗΕΝΕ8 ΑΘΑΙΝΡΤ ΑΡΗΟΗΒὉΒ απᾶ 
ΟνκτοΒ. 15. 64. 

ἘτνεηιρΙΏΙβ Βλοσβᾶ. 18. 
ἘΣκΟΤΗΡΤΑ οκ ΑΕΗΒΙΑΝΟ. 398, θᾷ. 
ἘκοΕΕΡΤΑ ος ΤισσΙλνο. 28. 64. 
Έκχοκκρτα εκ Έαοιτι ΑΝΝΑΙΙΒΟΡ, 358. θ4. 
Ἠοκαττι ΒΑΤΙΗΣΙ,. 18. 
ἨΟΕΑΤΙΙ ΟΔΗΜΙΝΑ. 15. θ4. 
ἨοΒΑΤΙΙ ΑΠΡ Ῥοχτιολ. θ4, 
Οντρτι Ἐαβτι. 18, 64. - 
ῬΙΑπΟοΝΙ5 ΡΗΧΡΟ. 28. 
ῬΙΑΤΟΝΙ5 ΜΕνεκενῦβΒ. 18. 
ῬΙπονΙβ ῬΗΡΚΌΟΡ. 18. θᾷ. 
Ῥταυτι ΜΙΙΒ 1ΠΟΕΙΟΡύΟΒ. 18. 
Ῥπαυπι ΤπινυµµῦΒδ. 18. 

ἘΠΤΑΚΟΗ’5 ΤΝ Ε8 οἱ ΒΟΠΟΝ, ῬΕΠΙΟΙΒ, απᾶ 
ῬΗΤΙΟΡαΙΜΗΝ. 6 

ΒΟΡΗΟΟΙΠΙΒ: ῬΗτεοστετεβ, ψη(] Νοίθβ, 398. 
μα» πρτρυβ Έσκλκνυς, νηέ] Νοίθς. 

5. 64... 
Έλοιτι ΕΗΜΑΝΙΑ. Ἰβ. 
Έλοιττι ΑαΕΙΟΟΙΑ. 18. 
ΤΚΚΕΝΠΊΤΙ ΑΝΡΗΙΑ. 18. 
ΤΕΕΕΝΤΙΤ ΑΡΕΤΡΗΙ,. 15. 

γιπαπωαα ΕΟΕαΙΟΑ. 18. θ4, 



8 ΤΌΡΙΙΒΗΕΡ ΕΥ 0ΟΗΝ Ὑ, ῬΛΗΚΕΗΒ Ανῃ ϱον. 

Τ]ιο Α]οερίῖς οἵ Ἐαπιρ]ιάςς; νηΠ(] Νοος 
ΡΥ 0. Ἡ. Μοκκς, Ὦ.Ὀ., Βίπορ οί ἀΙοπσθρίου 
απᾶ ἘΒτιβίο]. ΟἼλοαρος Ἐάϊμο,. 45. θ4. 

Μή]]ει”ς Ὠδδετίαί]οπ5 οἨ {ιο Ἐππιο- 
πίᾷθςβ οί 9δοβμγ]αβ, 0Ποααροετ Ἐάϊήομ. 69, 64. 

Ῥτοροετίάας; νη( Ἐπρ]δ]ι Νοΐε. Α 
Ῥτοίασε οἩ {1ο Βίαΐθ οἱ Ιωοίη Βολο]αγβΠήρ, 
παπά Οορίοις Ἰπάϊσςα, ὮΥγ Ἐ. Α. Ῥλιαχ, 
Ἐάϊίου οἱ 39ο]. Οοΐανο. 109. θ4. 

Αταπάϊπθς ΟαπηΙ, νο Μαδαγυπη απ- 
(αρτιρ]οπδίαπα Ίωμαδας Οαποτσί, σο]ερῖς αίαᾳπο 
οὐἷάι Ἠσνπτοῦυς ΏΗΡΗΣ, Μ.ΑΔ. Ἐοατί]ι 
Ἐάίῆοι. 128. ν ς 

ΤἘπο Ῥο]ίιο οἵ  Ατιδίοο. πι 
Νοίθβ. Ὦγ ἨΙοΠληρ ΟΟ0ΟνΝαΚΕΝΕ, Μ.Α., 
Ἐο]]ον; απ Ταΐος οἳ ἨΓαάλαπι ΟοἩερο, Οχ- 
{ογᾶ. Οείανο. 

ΑΡαΠΙΕΙΙΠΟΠ οἱ 4ὔδο]γ]ις, ἴμο Τοχΐ, 
ση α Γγαηβ]αίίοη 1η{ο Ἐπρ]ϊρὴ Ὑεγβθ, απᾶ 
Νοίθβ, ἘΥ 1. ΟΟΝΙΝΑΤΟΝ, Μ.Α., Ἐτοίθββδογ 
οἑ Τα Τη {119 ὈπϊνοτβΙγ οΓΟχίοτᾶ. 78. 64. 

Αὔδοβγ]ας ἰταπδ]αζεά Ιπίο Ἐπο]ίδ] 
Ὑουβο. {1 Νοίθβ, απᾶ 3 ΤΗ{8 οἱ βοεἩγ]αβ. 
Ῥγ σ. Β. Βτλοκίξ, Ἐτοίεβρος οἳ Θτοεῖς, 
Ἐάιριαχρῃ. Ένο Ὑο]απιθβ, 169. 

Ῥ]αάτις, Τῳ5ί5, απἀ Ἑτοίαροτας οἱ 
Ῥ]αϊο. Ἐταπβ]αίεᾷ Ὦγ α. ὙΓαταητ, Μ.Α., 
Μαρίοχ οἱ Βαθίοη Οο]άΠε]ᾷ Ῥομοο]. 48. 64. 

Ἠοπιοτίο Βα]]αά5δ: ο Τοχί, νηί]ι 
Μείτίοα] Τγαπβ]αὔίοπ8 απ Ἠοἵθθ. ἙΥ {ο 
Ἰαίο Ών. ΜΛΑΙΝΝ. ϐ8. ἧ 

Ταο]έιις, ἴλο Οοπιρ]είο οτί, ναί] 
α ΟοπιπιθηίαΣγ, 1Η{ο οἳ Ῥαοϊίας, Ἰπάϊοες, 
απά ΝοίθΒθ. Ἑάμεά Ὦγ Ῥτοίθεββον ΏΙττΕΕ, 
οί ΒοπἨπ. Έοαν Ψοἱαπθθ. Οοίανο. 288. 

ώς Οοπισάι: Ὑπάσροίη, 
ος οἳ Τηάϊος Ἠιείοτίσοο, εἀτάτς σατα 

ἨνητπτνΕ Δ. ΠοιΡΗΝ, Α.Μ. ΟοΆ. Έτη. 
Οαπέ. Βοοϊαβ.  Οοίαγο. 105. πο Ῥ]αγ8 
περαγαίε]γ, 19. εασ. « 

Απιατίααπά ΜεπαοΠοπηῖ οἱ Ῥ]απίας, 
να] Νοίθ ὮΥ ὔ. ἨΤΙΡΥΛΕΗΡ, Β.Ώ., Ἐε]]ουγ 
οἳ Οµβ8 Οοἳ]., Οαπαῦ. 78. 64. εαςἩ. 

Απίίσοπο οί Βορ]οσ]ες, ἵπ (ταεὶς απά 
Ἐπρ] κ], ναι Νοίθς. Βγ9. Ἠ/. ΏοΝΑΙΡΡΟΝ, 
Ῥ.Ὀ., Ποιά Μαείοτ οἱ Βατγ Ῥο]μοο]. :98. 

Ῥιπάαν”5 Ἱριπίοῖαπ Οᾷ65, τουῖδες απιά 
αχρ]αϊποᾶ; νηϊλ οορίοας Νοῦεβ απ Τηάἱ6ςβ. 
Ἑγ ὈὋν, ΏΟΝαΑΙΡΒΟΝ. 168. 

Ῥοο]κοι΄ς (αἶ]αδ; οὗ, Ἠοππαπ ΒοςΠο5 
οἳ ιο Τϊπιο οἳ Απσιρδίας, ναί Νοἴθες απἀ 
Ἐκχοινγβαδ, Βεοοπᾶ ΕάϊάοΠπ. 128. 

Ῥοε]κοις Οματῖο]ες; οἱ, Π]α5ταίῖοπς 
οἑ έ]ιο Ῥν]ναίο Τα{9 οἱ {πο Αποζεηώ ατθεΚΒ. 
Βοοοπᾶᾷ ἘάϊάοἨ, οπγδ{α]1γ τενἰβδεὰ. 109. 64. 

Ώρεοσμες οἱ Ὦοπποδίμεπες αραἰησί 
ΆἉρλοβιβ απά Οπείος, ΤἘταηδ]αίεά, γι 
Νοίθα, ὮΥ Ο. Ἐλνν ΚΕΝΝΕΡΣ, Μ.Α. 99. 

Φο]αοσίίοπ {ποπ (ῑτοεκ Ύοιδεὸ οἵ 
ΒΗγοννΌατγ Ῥομοο]. ΒΥ Β. Ἡ. ΚΕΝννΕΡΣ, 
Τ.Ὀ. Πενά Μαβίοτ ο(βΗτε/5ρσγ Βεμοο]. 88. 

Βε]οοῦ 'Ῥτϊναίο ΟΥαίίοηπς ο Ώοπιο. ο μμ, 
Έτος οἱ Ατίκίοριαπος. νί ἱ 
Νθίσα, ΒΥ (ἶιο Ἠον. Ἡ.ϱ) “ ο 

(αβθῖοα] ἸπαπιΙπαβΙοῃ. Ῥαρεις οί 
ἘΙπρ᾽5 Οοπορο. Ἐγ Ἡ, Ἠ. Έπου  Α. 
δέος οἱ ΟἸαβεισα] ναοί ἁ 

Ίνοηρει Ἐκετοῖο ἵπ Ἰμαίπ Ῥτοςο 
ΟοπιροβίάοἩ. ΒΥ Ὀτ, ΏοναΙββοΟΝ, θ8,θᾳ. 

Έαῦ]ες οἵ Ῥαδγας. Ἐάῑος Ὦγ Βίτ. 
α. 6. ΊνντΑ, Βατί., Μ.Ῥ, ὄς. 6. 

Μαστοά ]μαπ Ῥοείγ; ναι ΝοίθΒ 
απᾶ Ἰηπίτοάαεᾶοα,. Ἑνγ ἘἩ. Ο. Τεενο, 
Ἐ.Ὦ. 78.; ος 1498. Ῥουπά ἵπ απΏατο σα], 

ΟπΙπσα] απά ταπιπιασοαὶ ΟοΠΙπΙεΠ- 
{ατγ οἩ Βΐ, Ῥαπ]”ς Ἐρίί]ε {ο έ1ιο α]αίαπ, 
νηἩ α Ἠενίσεά Ἰταπε]αίοιῃ. Ὦγ ο. ᾱ.. 
ΈἘΙΙοοστ, Μ,Α., Βεοίοχ οἱ Ῥϊΐου, 75. 64, 

Οοππιεπίατγ οἩπ ἴλε Λος οἱ {ἶθ 
Αγροξβᾶοβ. ΒΥ ΥΓ, α. Ἠσνρπααχ, Β.Ὀ., Ἐκ- 
απηῄπίης ΟΠαρ]αίΐπ {ο ἐ]ιο Βίεβορ οἱ Τ,οπᾶομ, 
Οπεαροχ Ἐάπίον, πι ο Μαρ, 55. 

Ῥοατςοπ)5 Τιοοίατεςδ οἩ {ια Αοΐς οἳ 
Πιο ΑΡροβί]ο απᾶ Αππαῖς οἳ Βέ, Ῥατ]. 
Ἐάϊοά ἵπ Ἐπρ]φα, υγ αν {εν Νοίες, Ὦγ 
0. Ἡ,. Οπουτοοτ, Β.Ὀ. 49. 

(τεοκ Τεχί οἳ νο Λος οἱ ἰμο 
ΑΡροβί]ε5; γι Ἐπρ]ελ Νοίθ. Βγ Ἡ. 
ὮομΙκβον, Ὁ.Ὀ. 88. 

Α. Οοπιρατανο (ταπηπιατ οἳ έ]α 
Ἠεύτεν Τιαηρααρο, {ον Οἰαξεῖσα] απᾶ Ῥ]Η]ο- 
Ἰορίοα] Βίπάεπίς. Βγ Ὀτ. Ώονα1ρςον, 55.68, 

Ἠεῦτεν ταπηπιατ. ΒΥ ΟΠΕ. Ίο, 
ος ζαπιρτιᾶσο, 128. 64. 

Νου Ἠεβρνονν Τιοχῖσοοπ. Πέ]ι ἄταπι- - 
τηαχ, Ψοσφδρα]ασγ, απᾶ ατατηπηασα] Απαϊγεις 
οἳ ἴπο Ῥοο]ς οἳ ἄοπεεῖς. Α5ο α Οµα]άες 
ταπιτηαχ, Ἰμεχίσοῃ, απᾶ  (τατητηα σα] 
Απα]γείς οἱ {πο ΟΠα]άεο Γοτᾶ» οἳ Όιε Οἷά 
Ῥεβίαπιεηῦ. ὮΒΥγ Τ. ἆλαπεττ, ΛΠ.Α., Ὄτο- 
{ε88ο0τ οἳ Ἠερτον;, σαπιργϊάσο. Οσίανο. 215. 

Ῥ]ηταρεο]οσίσα]ὶ ΄ απά ασραίο 
Νοίθε οἩ {πο Ἠερτευ Τετί οἱ {πο Ῥοο] οἳ 
οπεβῖβ, Ὦγ ΤἨἩΕΟΡΟΕΕ Ῥήαχετον, Ἠ.Α., 
Ἐε]]ου οἳ Ἐτιπαίγ ΟοἩ., θαπαυτιάρο. 95. 64. 

απ]άς {ο {ιο Ἠεύτεν Βίπάεπί. 
Ἡ. Ἡ. ΕΒΕΠΝΑΑΡ, Ἔθδ8επεγ οί Ἠερτενι, 
Οαπιρτϊάροα. 1908. 64. 

Τ]ιε Ῥσα]πις ἵπ Ἠοεῦτουν, η  Οτ1σα], 
καλος ο απᾶ Ῥ]ήο]ορίσαΙ Οοπιπεηίατγ. 
Ἠγ ᾱ. ῬΠτιπΙνς, Β.ΒΓ., Ῥαΐον οἳ ᾠποαεπ)8 
0οἵερο, Οαπαρτιάρο. Ίντο Ὑοσπαθ. 905, 

Ἐλοεπηεπίς οἱ νε (ναπηπιαΥ. ΒΥ 
ᾱ. Ῥπτμνε, Β.ΏὈ. Βεεοπᾶ Ἐάϊμοπ. 1098 

Ῥτασίάσαὶ - Αταβίο (ΤαΠπης. ΒΥ 
Ὅυνολνκ ΡΤΕΨΑΗΤ. Οοσίι8νο, 165. 
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